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TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danh
Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và quy trình, thủ tục
bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban
nhân dân (gọi tắt là Nghị định số 08/2016/NĐ-CP); Nghị định số 69/NĐ-CP
ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
08/2016/NĐ-CP; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP; Nghị định
số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014;
Ngày 04/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định
số 902/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh
Quảng Nam, kể từ ngày 07/4/2022. Căn cứ Thông báo số 334-TB/TU ngày
15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận về công tác cán bộ;
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kính giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân
tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ Bảy bầu bổ sung
chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
Ông Lê Ngọc Tường, sinh ngày 17/6/1979; quê quán: Xã Tam Thăng,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế;
trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ quản lý nhà nước ngạch: Chuyên
viên chính; trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C; trình độ tin học: Ứng
dụng CNTT cơ bản; đã hoàn thành chơơng trình: Bồi dơỡng năng lực kỹ năng
lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp Sở; chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở Ngoại vụ
tỉnh Quảng Nam.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- CVP;
- Lưu: VT, TH, NCKS (S).
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