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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2737/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông báo số 230-TB/TU ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế về việc ñiều ñộng và giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Quyết ñịnh số 979-Qð/TU ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế về việc ñiều ñộng và chỉ ñịnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng ðiền nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Xét Tờ trình số 62/TTr-HðND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung
chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1486/TTr-SNV ngày 21
tháng 11 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn ðình ðức, Phó Bí thư
Huyện ủy Quảng ðiền.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ;
Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền và ông
Nguyễn ðình ðức chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

