
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN MƯỜNG CHÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /NQ-HĐND 

(DỰ THẢO) 

Mường Chà, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân  

huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2021-2026 
                                              

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ 
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ TÁM 

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 Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
điều động, cách chức thành viên UBND; 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; 

Xét Tờ trình số:1873/TTr-UBND ngày 09/12//2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc 
đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Mường Chà, nhiệm 
kỳ 2021-2026 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2021-2026 
đối với Ông Đặng Anh Tuấn - Chánh Thanh tra huyện do chuyển công tác khác. 

Điều 2. Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, 
Văn phòng HĐND - UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đặng Anh 
Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khoá XXI, kỳ họp 
thứ Tám thông qua ngày    /12//2022 và có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân 
huyện thông qua./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 2; 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 
- TT. Huyện uỷ; LĐ UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyên; 
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị 
LLVT huyện; 
- Lưu VT, NV.                                                         

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 

 


