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Ve viec mien nhiem chu'c danh
Chü tjch UBND huyn khóa VII, nhim k 2016 - 2021
A
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1101 BONG NIIAN DAN HUYN KBANG,
KHOA VII, K HQP T11 MTfO'I HAl
Can th LuIt Td chic chInh quyên dja phwoi'ig nàm 2015 và Lut s&a ddi, b
sung mç3t so diêu cia Luat TO chic ChInh p/n và Luçt TO chic c/i In/i quyêr dja
phwoiig nàm 2019;
Can ct Nghi djnh sO' 08/2016/ND-CT ngày 25/01/2016 cia C7'zInh phi "Quy
djnh sO lztng Phó Chü tjch Uy ban nhân dan và quy trInh, thu tyc bdu, tI chu'c,
mien nhiin, bäi nhim, diêu d5ng, cách chi'cc thành viên Uy ban nhân dan ", Gui thj
sO 23/CT-2Tg ngày 26/5/2017 cia Thi twói'zg ChInh phi "Vê vic thy'c hin nghiêm
quy djnh sO lwçing, cci cáu và quy ti-in/i, thu tyc bdu, tit chic, mien nhiêm, bãi nhim,
diéu d5ng, cách chz"c thành viên Uy ban n/ian dan các cap ";
Can ci To' trInh sO 107/TTr-HDND ngày 30/9/2020 cza Chz tjch HDND
huyçn "V/v mien nhim ch&c danh Ghi tjch UBND huyn khóa VII 'nhim k5' 2016 2021",'
Can ccr kt qua biu quyt cüa các di biu HDND huyn tai kS' hçp,
QUYET NGH!:
Diu 1. Min nhim chIrc danh Chñ tjch UBND huyn khóa VII, nhirn kr
2016- 2021 dôi vói ông VO Van Phán.
L do min nhim: nghi hi.iu theo ch d nhà nrnc quy dnh.
Diu 2. Giao Thuing trirc HDND huyn hoàn chinh thu tic trInh cp có thm
quyên phê chuân kêt qua min nhim chüc danh Chu tjch UBND huyn khóa VII
(nhim k' 20 16-2021) dôi vth ông VO Van Phán theo quy djnh.
Nghj quyêt nay d duçc HDNIi huyn khóa VII, nhim k' 2016-2021 thông
qua tai k5r h9p th(r Mui hai, ngày 06/10/2020 và có hiu hrc kê tr ngày thông qua./.
Noi n/ian:
- Ti'. HDND tinh;
- TT.Huyn us';
- TT.BDND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- Ban TLUBMTTQVN huyn;
-Các di biêu HDND tirih bâu ti 1iuyn;
-Các di biu FIDND huyn khoá VII;
-Các cci quan, doii vj, ban ngành, doàn the huyn;
-'F1' HDND và UBND các xA, thj trn;
-Luu VT, VP, TH.
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