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Mường Chà, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện,  

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 367-TB/HU ngày 17/11/2022 của Huyện ủy 

Mường Chà về công tác cán bộ. 

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

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 8 miễn nhiệm chức danh Ủy 

viên UBND huyện đối với ông: Đặng Anh Tuấn, nguyên Chánh Thanh tra huyện, 

với lý do đã chuyển công tác giữ chức vụ Chánh văn phòng Huyện ủy theo Quyết 

định số 1858/QĐ-HU ngày 31/10/2022 của Huyện ủy Mường Chà. 

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

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên, 

- Lưu VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trang A Lử 

 

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-69-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-08-2016-nd-cp-202004
https://hoatieu.vn/nghi-dinh-69-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-08-2016-nd-cp-202004
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