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Bình Dương, ngày  20   tháng  7  năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh  

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 15 

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

 Sau khi xem xét Tờ trình số 1668/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của 

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

nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và căn cứ kết quả biểu 

quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dành. 

 Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác. 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định của 

pháp luật. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 

15 thông qua ngày 17  tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; 

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Phòng: TH, HCTCQT; 

- Lưu: VT, Trg. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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