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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;

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch 
UBND  tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thái Viết Tường giữ 
chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 
01/01/2022; Thông báo số 290-TB/TU ngày 10/01/2022  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 Năm bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng 
Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Ông Thái Viết Tường, sinh ngày 20/6/1964; quê quán: Xã Tiên Thọ, 
huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; ngày vào Đảng: 28/7/1992, ngày chính 
thức: 28/7/1993; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị; trình độ lý luận 
chính trị: Cao cấp; trình độ quản lý nhà nước ngạch: Chuyên viên chính; trình độ 
ngoại ngữ: Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nga, Tiếng Anh trình độ C; trình độ tin 
học: Tin học trình độ B; chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
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;
- Lưu: VT, NC.

 CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh
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