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TỜ TRÌNH 

Đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 

 nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

  Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3444-CV/BTCTU 

ngày 26/11/2019, 

Chủ tịch UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân khóa IX, kỳ họp thứ 13 

xem xét bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau: 

Bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn 

Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh (được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám 

đốc Công an tỉnh tại Quyết định số 8688/QĐ-BCA-X01 ngày 08/11/2019).  

- Ông Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 01/7/1967; quê quán: xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; vào Đảng ngày:18/10/1990; trình độ chuyên môn: Đại 

học An ninh nhân dân - chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc 

gia; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ ngoại ngữ: B1 tiếng Anh; trình độ 

tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức 

danh lãnh đạo cấp Cục, Giám đốc trong Công an nhân dân (12/2014). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CPVP; 

- Lưu VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
                                                                                                                         

         


		2019-11-27T14:00:44+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Khánh Toàn<pcthuynhkhanhtoan-quangnam@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-27T14:00:51+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




