
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /NQ-HĐND Kon Tum,  ngày      tháng    năm 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

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; 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; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày  tháng  năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2021 - 2026 ngày    tháng    năm 2022. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đăng Trình, Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Đăng Trình chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày …tháng…năm 2022./. 
 

Nơi nhận:       
- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO    
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