
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
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      Tuyên Quang, ngày        tháng  3 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

       

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

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; 

Xét Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 28 tháng 02 năm 2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 

2016-2021 đối với ông Chẩu Xuân Oanh, do đã nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ông 

Chẩu Xuân Oanh và các cơ quan có liên quan thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 28 tháng 02 

năm 2020./. 
  

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, văn phòng cấp tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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