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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   HUYỆN THANH BA        ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          
     Số 51/2014/NQ-HðND     Thanh Ba, ngày 29  tháng 12  năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với 

Người giữ chức vụ do Hội ñồng nhân dân huyện bầu 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
 
 Căn cứ Luật tổ chức HðND – UBND ngày 26/11/203; 
 Căn cứ Nghị quyết số 35/2013/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín 
nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với giữ chức vụ do HðND bầu; 
 Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH ngày 16/01/2013 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị quyết số 35/2013/QH13; 
 Căn cứ biên bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do 
HðND huyện bầu tại kỳ họp thứ mười ba HðND huyện khóa XVIII, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 ðiều 1. Kỳ họp thứ mười ba, HðND huyện khóa XVIII ñã tiến hành lấy phiếu 
tín nhiệm ñối với 10 người giữ chức vụ do HðND huyện bầu ñảm bảo nghiêm túc, 
ñúng mục ñích, nguyên tắc, quy trình. 
 
 ðiều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 
 1. Ông: Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện 
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu chiếm  tỷ lệ 85,7 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu chiếm tỷ lệ 5,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  Không phiếu  
           2. Bà: Phạm Thị Kim Tuệ - Phó Chủ tịch HðND huyện 
 - Số phiếu tín nhiệm cao:  16 phiếu chiếm tỷ lệ 45,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu chiếm tyr lệ 37,1 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu chiếm  tỷ lệ 8,6 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

 
 
3. Ông: Trịnh Văn Thọ - Ủy viên Thường trực HðND huyện  
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 - Số phiếu tín nhiệm cao:  13 phiếu chiếm  tỷ lệ 37,1 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu chiếm tỷ lệ 28,6 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu chiếm tỷ lệ 25,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

 
4. Ông: Nguyễn ðức Quyền – Trưởng ban kinh tế-xã hội HðND huyện 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu chiếm  tỷ lệ 82,9 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu chiếm tỷ lệ 5,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu chiếm  tỷ lệ 2,9 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

 
5. Ông: Nguyễn Kim Hải – Trưởng ban pháp chế HðND huyện 

 - Số phiếu tín nhiệm cao:  25 phiếu chiếm  tỷ lệ 71,4 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 8,6 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu chiếm  tỷ lệ 11,4 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện. 

 
6. Ông: Nguyễn Văn ðức – Phó chủ tịch  UBND huyện 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu chiếm  tỷ lệ 74,3 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu chiếm tỷ lệ 14,3 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu chiếm  2,9 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện. 

 
 7. Ông: Nguyễn Hữu Nhật - Ủy viên UBND huyện 

 - Số phiếu tín nhiệm cao:  24 phiếu chiếm  tỷ lệ 68,6 % so với tổng số ñại biểu 
H ðND huyện    
 - Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu chiếm tỷ lệ 14,3 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu chiếm  tỷ lệ 8,6 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

 
 
 
8. Ông: ðoàn Văn Hơn - Ủy viên UBND huyện. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu chiếm  tỷ lệ 60 % so với tổng số ñại biểu H 
ðND huyện    
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 - Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu chiếm tỷ lệ 25,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu chiếm  tỷ lệ 5,7 % so với tổng số ñại biểu 
HðND huyện    

 
 
 Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Thanh Ba khóa XVIII, kỳ họp thứ Mười 
Ba thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
     
 
                                                                                  CHỦ TỊCH 
 
 
 
    
 

      Nguyễn Chí Thành 
 
 


