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NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
—————— 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

  
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 của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 
2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội 
đồng nhân dân; 

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 UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. 

Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ 
họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Ông Phan Cao Thắng,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

2. Ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

3. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 



 Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lập thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 
- 2021 thông qua tại kỳ họp thứ nhất./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

Đã ký 
 

Nguyễn Thanh Tùng 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


