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_________________ 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày          tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm,  

nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tá Nhân 
______________________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình bầu, thủ tục 

bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân 

dân; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016; 

Theo đề nghị của Hội đồng nhân dân thị trấn Thiên Cầm tại Tờ trình số 09/TTr-HĐND 

ngày 19/7/2022 về việc đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị 

trấn Thiên Cầm nhiệm kỳ 2021-2026 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm 

nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tá Nhân, kể từ ngày 18/7/2022. 

Lý do: ông Võ Tá Nhân đã chuyển công tác theo sự phân công của tổ chức tại 

Quyết định số 269-QĐ/HU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Huyện ủy về việc điều 

động cán bộ. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Hội đồng nhân 

dân và Uỷ ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và 

ông Võ Tá Nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ; 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBND thị trấn Thiên Cầm; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
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