HO! BONG NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S- /NQ-HDND

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cam Xuyên, ngày Ojtháng 01 nám 2020

NGH QUYET
V vic chi dnh triu tp viên k5' hQp thir nht sau sap nhp,
HBND thj trn Cm Xuyên nhim k5' 2016-202 1
THUNG TRVC HO! BONG NHAN DAN HUYN
KHOA XIX, NHIM KY 2016-2021
Can cir Lut To chirc chInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Nghj quyêt so 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngây 30 tháng 01 nãm 2019 cUa
Uy ban thuing vv Quôc hi ban hành huOng dtn mt so hot dng cüa Hi dông nhân
dan; Nghj quyêt so 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cüa Uy ban Thix&ng vçi
Qu6c hi v sap xp các dan vj hành chInh cp huyn, cp xâ trong giai don 20192021; Nghj quyêt so 819/2019/NQ-UBTVQHI4 ngày 21/11/2019 cüa Uy ban Thx&ng
vii Quôc hôi ye vic sap xêp dan vi hành chInh cap xä thuc tinh Ha Tinh;
Can cir HuOng d.n s 802/HD-HDND ngày 23/12/20 19 cüa Hi dng nhân dan
tinh ye t chCrc b may Hi dông nhân dan và bAu ccr các chcr danh nhà nu'Oc ti các
xâ, thj trân thrc hin s&p xêp theo Ngh quyêt so 819/201 9/NQ-UBTVQH 14 ngy'
21/11/2019 cüa Uy ban Thu&ng vi Quc hi;
Can ctr Phuang an so 07-PA/HU ngãy 26/12/2019 cüa Ban Thurng vy Huyn
üy v t chrc b may và can b sau sap nhp cüa thj trn Cm Xuyên,
QUYET NGH!:
Biu 1. Chi djnh ông Dng DInh Chüc - Phó BI thu Dáng üy thj tr.n Crn
Xuyên là triu tp viên kS' hçp thir nhât sau sap nhp, HDND thj trân Cam Xuyên,
nhiêm kS' 2016-2021.
Diu 2. Ong D.ng DInh ChUc có trách nhim t chrc và diu hành k' h9p lan
thu nhât sau sap nh.p, HDND thj trân Cam Xuyên dn khi HDND thj trân Cam
Xuyên bâu duçc Chü tjch HDND thj trân.
Biu 3. Chánh van phông 1-IDND-UBND huyn, các ban I-IDND huyn, l-1i dng
nhân dan thj trân Cam Xuyên và ông Dng DInh Chic can cir Quyêt djnh thi hành./.
NiinIin:
-NhuDiêu 3;
- TT Huyn üy;
- 11 HDND huyn;
- BTV Dãng Ciy thi trân Cam Xuyên;
- Luu: VT.

tIC HOND HUYN

