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THÔNG BAO 
Kt qua Ky h9p Chuyên d HOND tinh Khóa III, nhim k5r 2016 — 2021 

Thirc hin Lut To chüc chInh quyn dja phucmg näm 2015, Lut s1ra dôi, 
bô sung mt so diêu Lut to chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên dja 
phinmg näm 2019 Va CáC quy djnh khác có lien quan. Ngày 12/11/2020, HDND 
tinh Däk Nông dâ to chirc KS' hçp Chuyên dê dê kin toàn mt so chüc danh 
lânh dao  HDND, UBND tinh nhiêm k5i 2016-2021. 

Tham dir k5' h9p có các dng chi trong Thix&ng trçrc Tinh üy, Ban Thung 
vu Tinh üy, Thu&ng trirc HDND tinh, lãnh do UBND tinh, UBMTTQVN tinh, 
các vj di biêu HDND tinh, dii din lãnh dto Van phông Tinh üy, Van phOng 
HDND tinh, Van phông UBND tinh, Van phông Doàn DBQH tinh, lãnh do các 
Sâ, Ban, ngành cüa tinh, länh dio HDND, UBND các huyn, thành phô Gia 
NghTa; di din các ca quan thông tan, báo chI tti dja phuang. 

Ti KS' hçp, HDND tinh dã tin hành các quy trInh, thu tçic mien nhim 
và bâu bô sung mt so chüc danh chü chôt cüa HDND, UBND tinh nhim k5i 
2016-2021 nhu sau: Mien nhim chüc vii Chü tjch UBND tinh vâ cho thôi 
nhim vv di biêu HDNID tinh khoá III, nhim k5' 2016-2021 dOi viii ông 
Nguyen Bôn — Nguyen Phó BI Thu Tinh üy khóa XI dê nghi ch dU tuôi nghi 
huu; mien nhim chirc vii Phó Chu tjch HDND tinh dôi vói bâ Nguyen Thj Hoa 
— Nguyen Uy viên Ban Thu&ng vii Tinh üy khóa IX, min thim chirc vi Phó 
Chü tjch UBNID tinh dôi vâi ông Truo'ng Thanh Tñng — Nguyen Tinh üy viên 
khóa XI dê nghi him truc tuôi theo quyêt djnh cüa co quan có thâm quyên. 

Bu b sung Chü tjch UBND tinh di vi ông Nguyn DInh Trung — Phó 
BI thu Tinh üy; Phó Chü tjch HDND tinh dOi vâi bà Mai Thj Xuân Trung — 
TIJV, Phó Trithng Ban To chirc Tinh üy; Phó Chu tjch UBND tinh dôi vOi Ong 
Lê Trng Yen — TUV, Giám dOe S Tài Nguyen và MOi trithng. 

Các nghj quyt thông qua ti Ii' h9p: 

1. Nghj quyt v vic xác than kt qua min nhim Phó Chü tjch HDND 
tinh Däk Nông khóa III, nhim kS'  2016-202 1; 

2. Nghj quyt v vic xác thin kt qua b.0 Phó Chu tjch HDND tinh Dk 
Nông khóa III, nhim k5' 2016-2021; 

3. Nghj quyt v vic xác nh.n kt qua min nhim Phó Chü tjch UBND 
tinh Däk NOng nhim k5' 2016-2021; 
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4. Nghj quyt v vic xác nhn kt qua min nhim Chü tjch UBND tinh 
Däk Nông nhim k' 2016-202 1; 

5. Nghj quyt v vic cho thôi lam nhim vi di biu HDND tinh D.k 
Nông khóa III, nhim k' 2016-2021; 

6. Nghj quyt v vic xác nhn kt qua b&u Chü tjch UBND tinh Dk 
Nông nhim kS'  20 16-2021; 

7. Nghj quyt v vic xác nhn k& qua bu Phó Chü tjch UBND tinh Dâk 
Nông nhim kS'  2016-2021. 

Viêc kiên toàn các chüc danh neu trên có nghia quan tr9ng, nhm dam 
bâo tInh thông nhât, lien tiic trong cong tác lành do, chi dao,  diêu hành cüa h 
thông chInh trj thôi gian tâi. Thu&ng trirc HDND tinh dê nghj Van phông 
HDND tinh phôi hçip vâi các CG quan, dcin vj có lien quan srm hoàn thin ho 
sci, thu tiic trInh Uy ban Thithng vii Quôc hi, Thu tuàng ChInh phü phê chuân 
kêt qua mien nhim và bâu bô sung các chrc danh theo dung quy djnh cüa pháp 
lut. 

Trén day là kt qua KS'  h9p Chuyên d HDND tinh D.k Nông Khóa III, 
nhim k5r 2016 — 2021, This&ng tr1rc HDND tinh thông báo den các Co quan, 
&m vj có lien quan và cü tn duçic biêt.I. 

NoinhIn: 
- UBTV Quôc hi, ChInh Phü; 
- Van phOng Trung irang Dáng; 
- Ban Cong tác dai  biOu; 
- TT Tinh üy,TT HDND tinh; 
- UBND tinh, UBMTI'Q VN tinh; 
- Doàn Di biOu Quôc hôi tinh; 
- Các dai  biOu HDND tinh; 
- Các Ban dang Tinh Ciy; 
- VP: Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Các Sà, ban, nganh doàn the eCa tinh; 
- HDND, UBND các huyn, TP; 
- Báo Däk Nông, Dài PT-TH tinh; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Phông: TH, HC-TC-QT; 
- Luu VT, PhOng TH (Hg). 
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