
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND           Kon Tum, ngày       tháng       năm  

 

TỜ TRÌNH 

Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026          
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 

 

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 Quyết định số 614-QĐ/TU ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất luân chuyển, chỉ định đồng chí Đặng Quang Hà, Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ 

chức Phó Bí thư Huyện ủy Kon Plông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

khóa XII, kỳ họp thứ 4 xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau: 

Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 

ông Đặng Quang Hà, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã được 

điều động, phân công công tác khác. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, NC.TTTT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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