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NGHỊ QUYẾT
về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh 

ủy viên ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -  2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 (CHUYÊN ĐÈ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đối, bo sung một sổ điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định sổ 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;

Xét Tờ trình sổ 127/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch 
Úy ban nhân dân huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh úy viên ủy ban 
nhân dân huyện Tri Tôn, nhiệm kỳ 2021 — 2026; Bảo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ỷ  kiến thảo luận của đại biểu HĐND 
huyện tại kỳ họp;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng phiếu kín của đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện theo Biên bản kiểm phiếu ngày 31 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh ủ y  viên ủ y  ban nhân 
dân huyện Tri Tôn, nhiệm kỳ 2021 -  2026, đối với:

1. Ông Trần Truờng Hải, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, lý do: 
thôi việc theo nguyện vọng.

2. Ông Trang Phước Hòa, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, lý 
do: nhận nhiệm vụ mới.

3. Ông Phạm Văn Phúc, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, lý do: 
chuyển công tác.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 5 (Chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 
2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Noi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT. HỤ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp xã;
- Lưu: VT, H.


