
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

   HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

    ỘNG H      HỘI  H  NGH    IỆ  N   

                  Độc lập -  ự do - Hạnh phúc  

 

    Số:  103/TTr- HĐND 

 

              Đồng Phú, ngày  25 tháng 11 năm 2022 
 

 

 Ờ  RÌNH 
 ề việc cho thôi làm nhiệm vụ đại Hội đồng nhân dân huyện 

 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; 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; 

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Quyết định số 

689-QĐ/TU ngày 07/9/2022 về việc điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng 

đoàn Hội Nông dân tỉnh. Theo đó, ông Trần Văn Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện được điều động đến nhận công tác tại Hội Nông dân 

tỉnh từ ngày 07/9/2022.  

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, sau khi xem xét Đơn xin thôi 

làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện của ông Trần Văn Vinh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ông Trần Văn 

Vinh được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, để chuyển công tác theo quy 

định. 

Với nội dung trên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng 

nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT.HU, TT.HĐND huyện;                                                              
- UBND huyện; 

- UB.MTTQVN huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện; 

- LĐVP, CV: NC, HĐ; 

- Lưu: VT. 

  .  HƯỜNG  RỰ  HĐND HUYỆN 

 H   Ị H 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                  ỘNG H      HỘI  H  NGH    IỆ  N   

   HUYỆN ĐỒNG PHÚ                                    Độc lập –  ự do – Hạnh phúc 
      

    Số:       /NQ-HĐND                                  Đồng Phú, ngày      tháng    năm 2022 

NGHỊ QUYẾ  
 ề việc cho thôi làm nhiệm vụ đại  i u Hội đồng nhân dân huyện 

 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

KHÓA XII  - KỲ HỌP  HỨ SÁU 
 

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 20/11/2019; 

Xét Đơn  in th i  àm nhi m v  đ i bi u  ội đồng nh n d n huy n  h a  II, 

nhi m  ỳ 2021 - 2026 của ông Trần Văn Vinh; 

 ét Tờ trình số      /TTr- ĐND ngày     /     /2022 của Thường trực  ội đồng 

nh n d n huy n về vi c và cho th i  àm nhi m v  đ i bi u  ội đồng nh n d n 

huy n  h a  II, nhi m  ỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ  ết quả bi u quyết của Đ i bi u  ĐND huy n.  

QUYẾ  NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Vinh, vì lý do chuyển công 

tác và không còn cư trú tại huyện Đồng Phú. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tổ đại biểu 

HĐND xã Tân Lập, cử tri nơi ông Trần Văn Vinh ứng cử theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban HĐND huyện, đại 

biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Văn Vinh căn cứ 

Nghị quyết thi hành.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khoá XII, Kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

 Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh;               

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;                        

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Như Điều 3; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- LĐVP, CV các khối; 

- Lưu VT. 

  H   Ị H 
 

 

 

 

 
 



 

 

 


