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BAO CÁO
Thãm tra To' trInh so 128/TTr-UBND ngãy 21/12/2018 clia UBND huyn v
vic mien nhim chñc danh Uy viên UBND; TO' trInh so 129/TTr-UBND
ngãy 21/12/2018 cila UBND huyn ye vic giO'i thiu nhãn sty bâu bô sung
chü'c danh Uy viên UBND huyn, nhiêm 2016-202 1
Thu'c hiên sir phân cong cOa Thu'ng tnc HDND huyn; Ban Pháp ch
HDND huyn to chi'c thâm tra TO' trInh so 128/TTr-UBND ngày 21/12/2018 cña
UBND huyên ye vic min nhim chü'c danh Uy viên UBNID huyën. Khóa XI,
nhiëm 1 2016-2021; Th trinh so 129/TTr-UBND ngày 21/12/2018 cüa UBND
huyên ye viêc giói thiu nhân su bâu bô sung chirc danh Uy viên UBND huyn
Minh Long, nhim k 2016-2021 và các dij thão Nghj quyêt. Ban Pháp chë
HDND huyn báo cáo ni dung thâm tra nhu' sau:
1. Bi vO'i TO' trInh s6 128 cilia UBND huyn:
Can cr Lut T ch'c chInh quyn dja phuoig ngay 19 tháng 6 närn 2015
Can c11r Diêu 13 Nghj djnh sO 0 8/2 016/ND-CP ngày 25/01/2016 cilia ChInhphi quy
dinh: "Tz' ch2'c, mien nhiêm, bat nhiêin thành viên UBND ". Ban Pháp chê HDND
huyên thông nhât vó'i ni dung T trInh so 128 cilia UBND huyn (co don d ngh/
va Z l/ch [rIch ngang kern theo); ye trmnh tu', thili tiic mien nhim chili'c danh Uy
viên UBND huyn, nhim k,l' 2016 - 2021 dôi vO'i Ong Nguyn Tn Diu - Nguyen
Tru'äng phOng Tài nguyen & Môi truO'ng huyn và Ong Tru'o'ng Van Dông Huyên iliy vien, Chánh Thanh tra huyn cO day dili co s pháp 1, dam báo theo quy
djnh, dili diëu kiên dê báo cáo cho HDND huyn xem xét trmnh t?i k hp Ian thO' 8.
HDND huyn khóa XI, nhim k 2016 -2021.
2. Bi vó'i TO' trinh sO 129 cilia UBND huyn:
Can cu Lut T chrc chInh quyn dja phu'Gng ngãy 19 tháng 6 nãm 2015;
Can cu Diu 11 Nghi djnh sO 0 8/2 016/ND-CP ngày 25/01/2016 cilia ChInh phñ quy
dnh: "Baiu thành viên UBND ". Ban Pháp chê HDND huyn thông nhât vó'i ni
dung Th trinh sO 129 cilia UBND huyên ('co lj 7/ ch [rich ngang kern theo); ye trInh
tu', thu tiic giO'i thiêu nhân su bâu bO sung chu'c danh Uy viên UBND huyên, nhim
k 2016 - 2021 dOi vó'i Ong Nguyen BInh - Uy viên Ban Thu'Oigvu Huyn üy,
Chá nhiêm Uy Ban kiêm tra Huyên fiy, nhirn k' 2015 -2020 và Ong L Thanh
BInh - Uy viên Ban Thu'ng vu Huyên iliy, TruO'ng Ban TO chrc Huyn üy, nhim
k 2015 - 2020 có day dá co sO' pháp l, darn bão theo quy dinh, dü diëu kiên de
báo cáo cho HDND huyn xern xét trinh tai k' hçp lan thilr 8, HDND huyên khóa
XI. nhiêm k' 2016 -2021.
3. Di vó'i các diy thão Ngh quyt:
1

Can cr Dim d Khoàn 1 Diu 26 Lut To chñc chInh quyën da phuo'ng
ngày 19/6/201 5 quy dinh: 'Bdu, mien nhiêm, bat nhiêm Chzi tich UBND, Phó
C1u'i t/ch UBND và các Uy viên UBND !myn ". Ban Pháp chë HDND huyn Co.
bàn thông nhât vó'i ni dung các d'j thão Nghi. quyêt, dam bdo tInh hçp hiên, hop
phàp và tInh thông nhât vói h thông pháp lut hin hành, phi hçp vOi tInh hmnh,
diu kiën thic tê cña dia phu'o'ng; the thc trInh bay phui hçp theo quy dinh ti
Thông tu so 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 cüa B Ni v hu'Oig dn ye the
thrc và k thuât trInh bay van bàn hành chInh.
Trên day là báo cáo thm tra Th trInh so 128, T trInh so 129 cOa UBND
huyn Minh Long và các dij thào Nghi. quyCt, Ban Pháp chê HDND huyn kInh
trinh HDND huyën xem xét, quyêt djnh./.
TM. BAN PHAP CHE

IVo'i n/ian:
- TT I-IDND huyên
- Dai biêu 1-IDND huyên:
- UBND huyên;
- Ban Pháp ché HDND huyn;
- VP HDND- UBND huyên;
- LUU VT.
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