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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 
87/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 07 tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình, 
thủ tục theo quy định của pháp luật. 

 Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 

01. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 91,67 % tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp :   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

02. Ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 55 phiếu (chiếm 91,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp :   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

03. Ông Võ Đình Thú, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 47 phiếu (chiếm 78,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 
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04. Ông Đinh Yang King, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 46,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 29 phiếu (chiếm 48,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 

05. Ông Võ Thăng Long, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế và 
Ngân sách HĐND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 35% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5% tổng số đại biểu HĐND) 

06. Ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 61,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 35% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số đại biểu HĐND) 

07. Bà Huỳnh Thúy Vân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã 
hội HĐND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 65% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 20 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

08. Ông Cao Văn Bình, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND 
tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 73,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

09. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 56 phiếu (chiếm 93,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số đại biểu HĐND) 

10. Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 80% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 15% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 
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11. Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 47 phiếu (chiếm 78,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

12. Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (chiếm 80% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 15% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số đại biểu HĐND) 

13. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (chiếm 81,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

14. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND 
tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 56,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND) 

15. Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Ủy viên UBND 
tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu (chiếm 38,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp :   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

16. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 21 phiếu (chiếm 35% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 29 phiếu (chiếm 48,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 15% tổng số đại biểu HĐND) 

17. Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên 
UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 27 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 
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18. Ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 61,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND) 

19. Ông Nguyễn Tự  Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Ủy 
viên UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 56,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu (chiếm 38,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 

20. Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên 
UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 50 phiếu (chiếm 83,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 15% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

21. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 56,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

22. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên 
UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 20 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số đại biểu HĐND) 

23. Ông Trần Quốc Lại, Trưởng Ban Dân tộc UBND tỉnh, Ủy viên UBND 
tỉnh. 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 38,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 35 phiếu (chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số đại biểu HĐND) 

24. Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 53 phiếu (chiếm 88,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 06 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp  :  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 
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25. Ông Nguyễn Bá Nhiên, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên 
UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

26. Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên 
UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 29 phiếu (chiếm 48,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

27. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động - TB và Xã hội, Ủy 
viên UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 26 phiếu (chiếm 43,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 31 phiếu (chiếm 51,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND) 

28. Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
viên UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 21 phiếu (chiếm 35% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 35 phiếu (chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5% tổng số đại biểu HĐND) 

29. Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 35% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp :   0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

30. Ông Đào Quý Tiêu, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên UBND tỉnh; 

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 56,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND) 

31. Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBND tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 30 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND) 
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32. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên UBND 
tỉnh;  

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm : 20 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND) 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5% tổng số đại biểu HĐND) 
 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định 
khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./. 
 
 

 
CHỦ TỊCH 

Đã ký 

    Nguyễn Thanh Tùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


