
CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 04-02-2015 37

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN ðOAN HÙNG                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                                    

Số: 53/2014/NQ-HðND                        ðoan Hùng, ngày 22  tháng 12  năm 2014. 

          
 

NGHỊ QUYẾT 
XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 

 ðỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HðND BẦU  
 

 

            HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
                       KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

 Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 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 lấy phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do 
HDND bầu ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

QUYẾT NGHỊ: 

  ðiều 1. Kỳ họp thứ 9, HðND khóa XIX ñã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ñối 
với 10 người giữ chức vụ do HðND bầu ñảm bảo nghiêm túc, ñúng mục ñích, 
nguyên tắc, quy trình. 

- Thời gian lấy phiếu tín nhiệm: Ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

- Tổng số người ñược lấy phiếu tín nhiệm: 10 người. 

- ðánh giá việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm: HðND huyện ñã giao cho Thường 
trực HðND huyện xác ñịnh danh sách những người ñủ ñiều kiện lấy 
phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9, dự kiến thành viên Ban kiểm phiếu cho công tác lấy 
phiếu tín nhiệm; Thường trực HðND huyện ñã sao gửi ñề cương báo cáo, bản kê khai 
tài sản thu nhập cho người ñược lấy phiếu tín nhiệm, tổng hợp hồ sơ, tài liệu gửi cho 
ñại biểu HðND huyện trước kỳ họp theo ñúng quy ñịnh. 

  - Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm ñược thực hiện một cách dân chủ, công 
khai, minh bạch. Với trách nhiệm của mình, các vị ñại biểu HðND huyện ñã dành 
thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, ñánh giá một cách thận trọng, 
khách quan, công tâm mức ñộ tín nhiệm của các vị ñược HðND huyện lấy phiếu tín 
nhiệm. 
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- Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng giám 
sát của Hội ñồng nhân dân huyện. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñánh giá ñúng thực 
chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị và ñạo ñức, lối sống; 
giúp cho người ñược lấy phiếu tín nhiệm thấy ñược mức ñộ tín nhiệm của mình ñể 
phấn ñấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng làm cơ sở ñể cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét ñánh gia, bố trí, sử dụng cán bộ. 

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

1. Hà Hồng Quảng - Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 82,35% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 11,76% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 

2. Ông Nguyễn Quang Thọ - Uỷ viên Thường trực Hội ñồng nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 82,35% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 11,76% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 

3. Ông Nguyễn ðình Thu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 82,35% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 11,76% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 79,41% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 8,82% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 5,88% tổng số ñại biểu HðND). 

5. Ông Nguyễn ðức Việt - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 73,53% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 17,64% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,94% tổng số ñại biểu HðND). 

6. Ông Nguyễn Văn Thắng- Uỷ viên Uỷ ban nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 64,7% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 26,47% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,94% tổng số ñại biểu HðND). 

7. Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:. 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 61,76% tổng số ñại biểu HðND). 
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+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 32,35% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 

8. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:. 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 67,65% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 26,47% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 

9. Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, Hội ñồng nhân dân: 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm  67,65% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 23,53% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,94% tổng số ñại biểu HðND). 

10. Ông Phùng ðức Ấm - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Hội ñồng nhân dân 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 82,35% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 11,76% tổng số ñại biểu HðND). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu. 
 

 

Nghị quyết này ñược HðND huyện ðoan Hùng khoá XIX, kỳ họp thứ chín 
thông qua ngày 22/12/2014./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH                                                               
- TT.HðND, UBND tỉnh,  
- TT.HðND, UBND, MTTQ huyện; 
- ðại biểu HðND huyện; 
- TTHð các xã, TT ; 
- Lưu TTHðND, VT.   
 
                                         
                               
                                                
                                                                                                Hà Hồng Quảng 
                                                                                            
 
 


