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Số: 33 /TTr-UBND Kon Tum, ngày14  tháng 4 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 
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; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông báo số 393-TB/TU ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận công tác cán bộ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân  

tỉnh Kon Tum Khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét bầu bổ  sung Ủy  viên Ủy  
ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Minh Thắng, Giám đốc 

Sở Tư pháp. 

(Có danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa XII, kỳ  họp  chuyên  đề xem xét, 

quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (t/h); 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (t/h); 

- Lưu: VT, NC.NMT. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
 


