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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                               
Số: 496/TTr-UBND An Giang, ngày 10  tháng  8  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân  

tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ 

tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy 

ban nhân dân;  

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Tại kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu nhân 

sự, trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Thủ trưởng 18 Sở, ngành có liên quan giữ 

chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (khuyết 03 chức danh). Đến nay, sau 

khi thực hiện kiện toàn công tác cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp lần này, đối với các ông:  

        1. Ông Trần Quang Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 

        2. Ông Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Để đảm bảo cơ cấu và thành phần Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định hiện hành, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; VP. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

- Lưu: HC-TC, P. TH. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 


