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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghĩa Hưng, ngày   tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền. 

 

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

Căn cứ Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 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; 

Căn cứ Thông báo số 251-TB/HU ngày 29/9/2021 của Huyện ủy về việc 

đồng ý giới thiệu cán bộ ứng cử bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã Nam 

Điền, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Đảng ủy xã Nam Điền tại Tờ trình số 10/TTr-ĐU ngày 

07/9/2021 về việc kiện toàn chức danh phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-

2026. 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý đề nghị của UBND xã Nam Điền về việc kiện toàn chức danh Phó 

Chủ tịch UBND xã Nam Điền, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự cụ thể thực hiện 

theo Thông báo số 251-TB/HU ngày 29/9/2021 của Huyện ủy về việc đồng ý giới 

thiệu cán bộ ứng cử bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã Nam Điền, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

2. UBND xã Nam Điền báo cáo Thường trực HĐND trình ra kỳ họp HĐND  

xã nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu chức danh Phó chủ tịch UBND theo đúng nhân sự 

đã thống nhất và trình Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy 

định của Pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dương 
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