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TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm chức danh
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Vào ngày 09 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 799/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Triều và ngày 17
tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND
về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó, Đại tá Nguyễn Minh
Triều - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư
lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020 và ông Lê Văn
Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
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, Đại tá
Nguyễn Minh Triều được chuyển công tác về Quân khu 9, Bộ Quốc phòng và ông
Lê Văn Hoàng là công chức lãnh đạo nghỉ hưu nên thuộc trường hợp được Hội
đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Vì vậy, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ về miễn
nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, được sự thống nhất chủ trương
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2635-CV/TU ngày 22 tháng 9 năm
2020 về công tác cán bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 2021 đối với Đại tá Nguyễn Minh Triều và ông Lê Văn Hoàng tại Kỳ họp thứ 17
(kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa
IX.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết
nghị./.
Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Phòng: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.
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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 17
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 4938/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh đối với các ông sau đây:
1. Ông Nguyễn Minh Triều - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Bến Tre, lý do: Chuyển công tác.
2. Ông Lê Văn Hoàng - nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, lý do: Nghỉ hưu.
Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các ông: Nguyễn Minh
Triều và Lê Văn Hoàng căn cứ Nghị quyết thi hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ
17 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày tháng 9
năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT;
- Lưu: VT, H.
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