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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/NQ-HĐND                  Tuyên Quang, ngày 21 tháng 6 năm 2011 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

tháng 2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội; 

Căn cứ Hướng dẫn số 738/HD-UBTVQH12 ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2011-2016; 

Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân ngày 04 tháng 10 
năm 2002; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01 
tháng 3 năm 2004 của Tòa án nhân dân Tối cao - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hướng đãn về chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân; 

Căn cứ kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016, gồm các ông, bà sau: 

1. Ông: Phạm Đức Cương        
2. Ông: Vũ Ngọc Diệp                 
3. Bà: Lê Thị Đông                 
4. Ông: Vũ Văn Đồng     
5. Bà: Đỗ Hồng Hạ 



6. Ông: La Hồng Hải 
7. Ông: Trần Văn Hảo 
8. Bà: Nguyễn Thị Hiên 
9. Ông: Nguyễn Văn Huy 
10. Ông: Ma Trọng Hưng 
11. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hường 
12. Ông: Nguyễn Thế Long 
13. Bà: Dương Thị Sáng 
14. Bà: Nguyễn Thị Sâm 
15. Ông: Hoàng Lê Tâm 
16. Bà: Trịnh Thị Thanh 
17. Ông: Bùi Trọng Tĩnh 
18. Ông: Đinh Đức Toàn 
19.Ông: Lê Anh Tuấn 
20. Bà: Nguyễn Thị Tưởng 
21. Ông: Ngô Quang Trường 
22. Ông: Ngô Đăng Vượng    

(Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo) 
Điều 2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục và thông 

báo đến các vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp 

thứ nhất thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2011./. 
 

 CHỦ TỊCH  
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Sáng Vang 
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