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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số: 15/2018/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với  
người giữ chức vụ do Hội ñồng nhân dân bầu 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ                                                         
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội, Hội ñồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức 
vụ do Hội ñồng nhân dân bầu ngày 11 tháng 12 năm 2018, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 ðiều 1. Kỳ họp thứ bảy, Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm 
kỳ 2016-2021 ñã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ñối với 23 người giữ chức vụ do Hội 
ñồng nhân dân bầu. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm ñược thực hiện nghiêm túc, ñúng 
quy trình hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ban kiểm phiếu làm việc trách 
nhiệm, khách quan, chính xác. Trước khi Hội ñồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, mỗi 
ñại biểu ñược lấy phiếu tín nhiệm ñều có báo cáo và bản kê khai tài sản gửi ñến các 
ñại biểu HðND tỉnh theo quy ñịnh. Chủ tọa kỳ họp ñã dành thời gian thỏa ñáng ñể 
các ñại biểu HðND thảo luận tại tổ về danh sách những người ñược lấy phiếu tín 
nhiệm; về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; phẩm chất chính trị, ñạo ñức lối 
sống… của người ñược lấy phiếu tín nhiệm. Các ñại biểu HðND ñã dành thời gian 
nghiên cứu, nắm bắt thông tin, tham gia thảo luận, trao ñổi và ñánh giá một cách thận 
trọng, khách quan, công tâm mức ñộ tín nhiệm ñối với ñược lấy phiếu tín nhiệm. Kết 
quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ñánh giá ñúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, tu dưỡng phẩm chất, ñạo ñức lối sống của người ñược lấy phiếu tín 
nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là một hình thức giám sát của Hội ñồng nhân 
dân ñối với những người ñược lấy phiếu tín nhiệm, giúp người ñược lấy phiếu tín 
nhiệm thấy ñược mức ñộ tín nhiệm của mình ñể tiếp tục phấn ñấu, rèn luyện, nâng 
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cao chất lượng, hiệu quả công tác và làm cơ sở ñể cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
xem xét ñánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. 

 ðiều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 

 1. Ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   77  phiếu (chiếm 100% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   0 phiếu;  

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   0  phiếu. 

 2. Ông Vi Trọng Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    77  phiếu (chiếm 100% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    0 phiếu;  

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0  phiếu. 

 3. Ông Dương Hoàng Hương, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    77  phiếu (chiếm 100% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    0 phiếu;  

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0  phiếu. 

 4. Ông Nguyễn Văn Khoẻ, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    72  phiếu (chiếm 93,51% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    5 phiếu (chiếm 6,49% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 5. Ông ðinh Công Thực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    72  phiếu (chiếm 93,51% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    5 phiếu (chiếm 6,49% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 6. Ông Phạm Xuân Khai, Trưởng Ban Pháp chế 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    68 phiếu (chiếm 88,31% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    9 phiếu (chiếm 11,69% tổng số ñại biểu HðND); 
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+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0  phiếu. 

  

  

  

  

  

  

 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân tộc 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    72  phiếu (chiếm 93,51% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    5 phiếu (chiếm 6,49% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 8. Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    73 phiếu (chiếm 94,80% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:     3 phiếu (chiếm 3,90% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     1 phiếu (chiếm 1,30% tổng số ñại biểu HðND). 

 9. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    65 phiếu (chiếm 84,41% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    11 phiếu (chiếm 14,29% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     1 phiếu (chiếm 1,30% tổng số ñại biểu HðND). 

 10. Ông Hồ ðại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    60  phiếu (chiếm 77,92% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    15 phiếu (chiếm 19,48% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     2 phiếu (chiếm 2,60% tổng số ñại biểu HðND). 

 11. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    70 phiếu (chiếm 90,91% tổng số ñại biểu HðND); 
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+ Số phiếu tín nhiệm:    7 phiếu (chiếm 9,09% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 12. Ông ðinh Mạnh Phác, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    67 phiếu (chiếm 87,01% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   10 phiếu (chiếm 12,99% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   49 phiếu (chiếm 63,64% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   26 phiếu (chiếm 33,76% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    2 phiếu (chiếm 2,60% tổng số ñại biểu HðND); 

 14. Ông Nguyễn Văn Quân, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   70 phiếu (chiếm 90,91% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    6 phiếu (chiếm 7,79% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    1 phiếu (chiếm 1,30% tổng số ñại biểu HðND). 

 15. Ông Bùi ðức Nhẫn, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    47 phiếu (chiếm 61,04 % tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    28 phiếu (chiếm 36,36% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    2 phiếu (chiếm 2,60% tổng số ñại biểu HðND). 

 16. Ông Nguyễn Minh Tường, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    60 phiếu (chiếm 77,92% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    17 phiếu (chiếm 22,08% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu. 

 17. Ông Hồ ðức Hải, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    59  phiếu (chiếm 76,62% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   15 phiếu (chiếm 19,48% tổng số ñại biểu HðND); 
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+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    3 phiếu (chiếm 3,90% tổng số ñại biểu HðND). 

 18. Ông Nguyễn Thuỷ Trọng, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    58 phiếu (chiếm 75,32% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    15 phiếu (chiếm 19,48% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    4 phiếu (chiếm 5,20% tổng số ñại biểu HðND). 

 19. Ông Nguyễn Văn Hậu, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    61 phiếu (chiếm 79,22% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   14 phiếu (chiếm 18,18% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    2 phiếu (chiếm 2,60% tổng số ñại biểu HðND). 

 20. Ông Hoàng Quang Trung, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    59 phiếu (chiếm 76,62% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    17 phiếu (chiếm 22,08% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    1 phiếu (chiếm 1,30% tổng số ñại biểu HðND). 

 21. Ông ðỗ Ngọc Dũng, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    38  phiếu (chiếm 49,35% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    32 phiếu (chiếm 41,56 % tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    7 phiếu (chiếm 9,09% tổng số ñại biểu HðND). 

 22. Ông ðinh Ngọc Thanh, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    45  phiếu (chiếm 58,44% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:    30 phiếu (chiếm 38,96% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    2 phiếu (chiếm 2,60% tổng số ñại biểu HðND). 

 23. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Uỷ viên Ủy ban nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao:    64  phiếu (chiếm 83,12% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm:   12 phiếu (chiếm 15,58% tổng số ñại biểu HðND); 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    1 phiếu (chiếm 1,30% tổng số ñại biểu HðND). 
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  Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, thông qua 
tại kỳ họp thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2018./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;  
- VPQH, VPCP, Bộ Nội vụ;  
- TTTU, TTHðND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh, ðoàn ðBQH tỉnh; 
- Các ðBHðND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, ñoàn thể ở tỉnh; 
- TTHðND, UBND các HTT; 
- Người có tên tại ðiều 2; 
- Trung tâm Công báo - Tin học; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT. 
 

 CHỦ TỌA 
 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH  
Vi Trọng Lễ 

 


