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

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

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 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; 

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021.  
  

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 
ông Lê Văn Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 
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