
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 
Số:          /TTr-UBND 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVI) 

 
 

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; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, 

đối với ông Nguyễn Anh Cƣơng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 11 năm 2019. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);   

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Lưu: VP, NC. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 

                                   


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-12-12T10:18:24+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-12-12T10:18:32+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-12-12T10:18:35+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




