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TỜ TRÌNH 

Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức danh  

Uỷ viên UBND huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2021-2026 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                           Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 

số lượng Ủy viên 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 69/2020/NĐ-

CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 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; 

Thực hiện Thông báo số 298-TB/HU ngày 12/7/2022 của Huyện ủy Mường 

Chà về nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên UBND huyện. 

Để kiện toàn Thành viên UBND huyện theo quy định của pháp luật. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà trình Hội đồng nhân dân huyện nhân sự 

giới thiệu bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện đối với ông:  

- Họ và tên: Trần Hồng Quân; 

- Sinh ngày: 03/3/1981;                            

- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định; 

- Nơi thường trú: Số nhà 38, tổ dân phố 11, thị trấn Mường Chà, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện Biên; 

- Trình độ đào tạo: 

+ Văn hoá: 12/12; 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành: Quản lý giáo dục; 

+ Tin học: B; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1; 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp; 

- Chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Chủ tịch UBND huyện Mường Chà kính trình Hội đồng nhân dân huyện 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên, 

- Lưu: VT, NV. 
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Trang A Lử 
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