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THÔNG BÁO 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức vụ  

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Căn cứ Hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ về trình tự, 

thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý; 

Thực hiện Thông báo số 80-TB/BTCHU ngày 04/7/2019 của Ban Tổ chức 

Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ 

chức cán bộ; 

Xét Báo cáo số 179/BC-PNV ngày 24/7/2019 của Phòng Nội vụ huyện Văn 

Quan báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ 

nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, như sau: 

1. Tổng số phiếu được kiểm: 14 phiếu. 

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu; 

- Số phiếu thu vào: 14 phiếu; 

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu; 

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. 

2. Kết quả kiểm phiếu.  

Tổng số phiếu đồng ý bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND đối với ông Hoàng Đình Tuân: 14/14 phiếu, đạt 100%. 

3. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. 

- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Văn 

phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tiếp quy trình, thủ tục theo quy định, hồ 

sơ đề nghị bổ nhiệm gửi về Ủy ban nhân dân huyện (Qua phòng Nội vụ) trước 

ngày 31/7/2019, số lượng 02 bộ. 

- Giao cho Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp 

thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Lưu: VT, NV. 
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