
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 22 tháng 3 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, 

 nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ) 
 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;  

Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 

năm 2016; 

Xét Tờ trình số 867/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét miễn 

nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND 

tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 đối với các Ông, Bà: 

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, với lý do: Được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu hưởng 

chế độ bảo hiểm xã hội. 

2. Ông Văn Công Thới - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, với 

lý do: Được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội. 
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3. Ông Cao Sơn Dũng - Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Giám đốc Sở 

Xây dựng, với lý do: Được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác. 

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 có 

trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ 

họp thứ 13 (chuyên đề) thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;                                                                   

- Văn phòng Chính phủ;    

- Bộ Nội vụ;                                                                                 

- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Như Điều 2; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; 

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

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;   

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, SNV, K.T. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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