
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CIIU NGHIA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S6: t//NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGHJ QUYET 
Min nhim chfrc danh Uy viên Uy ban nhân dan tinh Ha Giang 

khóa XVII, nhim k 2016 - 2021 

HQI BONG NHAN DAN TINU HA GIANG 
KHOA XVII- K( HQP TH1J 16 

Can ct- Luat Td chic chInh quyn djaphirong ngày 19 tháng 6 nám 20]5, 

Can c& Nghj djnh sl 08/2016/ND-CT ngày 25 tháng 01 näm 2016 cüa 

ChInh phz quy djnh SI heg Phó hi tjch (y ban nhán dan và quy trInh, thu 

tyc bcu, tir chz.'rc, mien nhim, bdi nhim, diu dç$ng, cách chtc thành vien Uy 

ban nhán dán, 

Xét Ta trInh so' 92 /TTr-UBND ngày 04 tháng 12 nám 2020 cüa Ghz t/ch 

Uy ban nhán dan tinh v vic d nghj miln nhiçm ch&c danh Uy viên Uy ban 

nhân dan tinh nhim kj) 2016 - 2021, 

Can c& kit qua bilu quyê't miln nhim chu'c danh Uy viên Uy ban nhán dan 

tinh Ha Giang khóa XVII, nhim kj) 2016 - 2021, ngày 07 tháng 12 näm 2020 

tgi Kj) hQp thi 16 cza H5i dcng nhân dan tinh khóa XVII, j kiln tháo luan  cia 

dcii bilu H5i dcng nhân dan tçii lcj) hQp, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Min nhim chüc danh I:Jy viên Uy ban nhán dan tinh Ha Giang, 

khóa X\TII, nhim ki 2016 — 2021 di vi các ông có ten sau: 

1. Ong Hoàng Düc Tin, nguyen Tnr&ng Ban Dan tc - Ton giáo tinh, do 

duqc nghi ch d hxu trI theo quy djnh cüa pháp luat bão him xã hi. 

2. Ong Nguyn fXrc Vinh, nguyen Giám d& Sâ Nông nghip và phát trin 

nOng thOn tinh; Ong Phm Hng Thu, Chánh Thanh Tra tinh, do ngbi cOng tác 

theo quy dnh t?i  Ngh djnh so 26/2015/ND-CP ngày 09/3/2015 cUa Chmnh phU. 



Diu 2. Hi dng nhn dan tinh giao cho Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh th 

chüc thirc hin. 

Nghj quyt nay dã ducic Hi dng nhán dan tinh Ha Giang khóa XVH, Kr 

hçp thu 16 thông qua và có hiu hrc thi hãnh k tt'r ngày 07 tháng 12 nm 2020.!. 

Noinhn: 
- Uy ban Thixng vi Quôc hi; 
- Thu tu&ng ChInh phi; 
- Ban Cong the dai  biêu - UBTVQH; 
- Van phông Quoc hi, Van phông ChInh phü; 
-BNiv%i; 
- TTr. Tinhüy, I-IDND, UBND tinh, UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu FIDND tinh khóa XVII; 
- Các sâ, ban, ngành, cáe to chirc CT-XH cp tinh; 
- VP: Tinhüy,Doàn DBQH và HDND; UBND tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thãnh pho; 
- Bao Ha Giang, Dài PT-TH tinh; Cong báo tinh; 
Cong thông tin din t1r tinh; 
-Ong Nguyen Di'rc Vinh, Ong Hoang Dt'rc Tiên, 
Ong Pham Hông Thu; 
- Luu: VT, HDND (1b).c__ 
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