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V/v bu ngtthi d(rng dAu co quan 
chuyén mon gift chüc danh (Jy viên 

UBND cap tinh, cap huyn 
nhim k' 2021-2026 

Kinh gui: Uy ban nhân dan tinh, thãnh ph trirc thuc Trung wmg 

B6 Ni vu nhn duqc kin cüa mt so^ dja phuo'ng va kiên cüa Ban Cong tác 
di biêu thuc Uy ban Thuông vi Quôc hi tai Van bàn so 372/BCTDB-CTDB ngày 
17/6/2021 ye vic bô nhim ng.thi giQ chirc danh Uy viên Uy ban nhân dan (UBND) 
vào gitr chirc vi nguñ drng dâu cc quan chuyên mon thuc UBND cüng cap, B6 Ni 
vii Co kiên nhu sau: 

1. Theo quy djnh cüa pháp lut ve^ can b, cong chirc thI ngui dirng dâu co 
quan chuyên mon thuc UBND cap tinh, cap huyn là ngui dugc Chü tjch UBND 
cap tinh, cap huyên bô nhiêm có th&i han; dOng thai theo quy djnh cüa Ludt TO chic 
chinh quyên dja phucing và Van bàn so 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 cüa 
Uy ban Thu&ng vu Quôc hôi hixàng dn mt so ni dung ye vic to chirc k5' hçp thr 
nhât cüa Hi dông nhân dan (HDND) các cap nhim kS'  2021-2026 thI phái là ngithi 
dang giu chirc danh dung dâu ca quan chuyên mon thuc UBND cap tinh, cap huyn 
mth ducc Chu' tich UBND giói thiéu dê HDND cüng cap bâu chüc danh Uy viên 
UBND trong thim kS'  cüa HDND. 

Theo dO, trixOng hgp nhân sir giOi thiu & HDND bâu Uy viên UBND nhim 
kS' 2021-2026 dang là ngthi dung dâu cc quan chuyên mon thuc UBND cing cap, 
nêu trüng cu chc danh Uy viên UBND nhim k' 2021-2026 thI tiêp tiic thrc hin 
nhim vii cüa ngui dung dâu co quan chuyên mon thuc UBND, Chü tjch UBND 
không phãi ra quyêt djnh bô nhim li ngui do vào giu chuc viii ngui dung dâu  cc 
quan chuyên mon thuc UBND cüng cap. DOi vài tn.thng hop chuân bj nhân sir mó'i 
hoc khuyêt ngui dung dâu cc quan chuyên mOn thuc UBND thI trên co sâ cap có 
thâm quyên chuân bj nhân su mâi bào dam diêu kiên, tiêu chuân, quy trinh theo quy 
djnh, Chü tjch UBND quyêt djnh bô nhim ngui dung dâu co quan chuyên mon 
truàc khi giâi thiu dê HDND bâu Uy viên UBND nhim k' 2021-2026. 

Các trueing hçip nêu trên nu khOng tring cr chuc danh Uy viên UBND thI 
van tiép tiic thrc hin nhim vii nguôi dirng dâu Co quan chuyên mon thuc UBND 
Cho den khi cO nhân sr mâi thay the, dong thai Chü tjch UBND cüng cap dê nghj 
cap có thâm quyên chuãn bj nhân sir mOi thay the bão dam diêu kin, tiêu chuân, quy 
trInh theo quy djnh. Trên co s& dO, Chü tjch UBND quyêt djnh bô nhim nguai dung 



du cot quan chuyên mon và giâi thiu d HDND b.0 Uy viên UBND nhirn k' 
2021-2026. 

2. Các tnr&ng hop khác phát sinh trong qua trInh th?c hin, dê nghj UBND tinh, 

thành ph 05  trirc thuc Trung i.rcmg phãn ánh c%1 the (kern theo phuang an giãi quyêt) gl.ri 
ye BO Ni vii dê xem xét, trã lài bão dam theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Trên day là kin cña B6 Ni vi, de^ nghj UBND tinh, thành pho^ trirc thuc 
Trung uing nghiên c(ru, thtrc hin./. 
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