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NGHỊ QƯYÉT
về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân

thành phố Phú Quốc khóa n, nhỉệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của
Chỉnh phủ quy định sổ lượng Phó Chủ tịch úy ban nhân dân và qựy ữình, thủ
tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên úy
ban nhân dân; Nghị định sổ 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày
25 tháng 01 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, mỉễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,
cách chức thành viên ủy ban nhân dân; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày
16/12/2021 của Chỉnh phủ sửa đoi, bổ sung một số điều của Nghị định số
08/2016/NĐ-CP ngày 25 thảng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng
Phó Chủ tịch Úy ban nhân dân và quy ừĩnh, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm,
bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ tại Tờ trĩnh sổ
317/TTr-ƯBND ngày 15 thảng 11 năm 2022 về việc giới thiệu nhãn sự bầu giữ
chức danh Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, nhiệm kỳ 2021 -
2026; ^ \

Căn cứ kết quả bầu tại Biên bản ỉdem phiếu bầu Phó Chủ tịch úy ban
nhân dân thành phổ Phủ Quổc khóa II, nhỉệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điêu 1. Xác nhận kêt quả bâu Phó Chủ tịch ưy ban nhân dân thành phô
Phú Quốc khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Lê Quốc Toàn,
ứy viên Ban Thường vụ Thành ủy (có lỷ lịch ừ-ích ngang kèm theo).

Điều 2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ
tục hồ sơ và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê chuẩn tíieo
quy định của pháp luật.



Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tíiành phố Phú Quốc khóa II,
Kỳ họp ứiứ Chín ứiông qua ngày 21 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực kể tìr
ngày ký./.

Ncri nhận:
- HĐND, ƯBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Thành ủy;
- HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành thành phố;
- HĐND, UBND cap xã;
- Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn;
- LĐVP, CVNC;
- Cổng TTĐTPQ; .
- Lưu: VT, tvtuyen.-*^

CHỦ TỊCH

Nguyên Đức Kỉnh
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN sự BẦU PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHÓ PHỦ QUỐC
KHÓA n, NHIỆM KỲ 2021 2026

(Kèm theo Nghị quyết sốoẬ3/NQ-HĐND ngày»ijí thảng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phổ)
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Chuyên môn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Lê Quốc Toàn 22/02/1980 Kinh
Châu Thành -

Kiên Giang 2003 05/8/2005 12/12 Cao cấp
Cử nhân Luật;

Thạc sĩ Lý luận và lịch sử
nhà nước và pháp luật
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Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phổ Phú Quốc khóa II,

nhiệm kỳ 2021 - 2026


