
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

Số: 17/TTr-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Cộng Hòa, ngày  08 tháng 7  năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

        

    Kính gửi:  Hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa khóa XXI, 

                    nhiệm kỳ 2021 -2026. 

                        

 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 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/20216 của Chính phủ 

quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm. bài nhiệm, điều động và cách chức thành viên Ủy ban nhân 

dân; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 004/04/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc điều động và bố trí công chức Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự xã; 

Xét đơn xin miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân xã Cộng Hòa khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Từ Minh Hải. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa  trình Hội đồng nhân dân xã 

Cộng Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026, kỳ họp thứ 7 xem xét miễn nhiệm 

Ủy viên Ủy ban nhân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Từ Minh 

Hải, Lý do: chuyển công tác đến đơn vị mới.  

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lưu VP . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Mạnh Tuyển 
 

 

 

 



 

 

HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

Số:     /NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Cộng Hòa, ngày     tháng 7  năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xin miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

        

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA 

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 -2026 

                        

 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 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/20216 của Chính phủ 

quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm. bài nhiệm, điều động và cách chức thành viên Ủy ban nhân 

dân; 

Xét Tờ trình số…/TTr-UBND ngày    tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Cộng Hòa về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân 

dân xã Cộng Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026; ý kiến thảo luận và biểu 

quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Từ Minh Hải nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ 

huy Quân sự xã Cộng Hòa. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa khóa XXI, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày … tháng … năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBND xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Các bộ phận chuyên môn xã; 

- MTTQ & các đoàn thể xã; 

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu VP . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Bằng 



 

 

 

 


