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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:        /NQ-HĐND                               Nha Trang, ngày     tháng    năm 2018

                         

 

         Tình huống 1            

 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ  

do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 07 

 

 

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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20  

tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội 

về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Công văn số 353/UBTVQH14-CTĐB ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc 

lấy phiếu tín nhiêm; 

Xét Tờ trình số    /TTr-HĐND ngày    tháng 12  năm 2018 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố; Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 

vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ngày … tháng 12 năm 2018, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -

2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân 

dân thành phố bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc và quy trình.  

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

 

1. Ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 
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          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 2. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 3. Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Trưởng ban Ban Kinh tế xã hội Hội đồng 

nhân dân thành phố 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

4. Ông Nguyễn Thế Sinh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 5. Ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 6. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…..Phiếu (chiếm . .....% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…..Phiếu (chiếm .. ....% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:… Phiếu (chiếm . .....% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 8. Ông Nguyễn Chí Danh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 9. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân 
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 10. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 
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 11. Ông Vũ Chí Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhân dân 
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

 12. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

13. Ông Trần Nguyên Lập, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

14. Bà Lê Thị Mai Loan, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

15. Ông Bùi Đức Mỹ, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

17. Ông Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

18. Ông Trần Văn Võ Thịnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

 

19. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân  

 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 
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20. Ông Đào Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân  
 + Số phiếu tín nhiệm cao:…....Phiếu (chiếm . ….......% tổng số đại biểu HĐND) 

 + Số phiếu tín nhiệm       :…....Phiếu (chiếm . .……..% tổng số đại biểu HĐND) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:…... Phiếu (chiếm . ……..% tổng số đại biểu HĐND) 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 07 thông qua. 

Nơi nhận:                                                                             
- Thường trực HĐND; UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN TP; 

- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI; 

- Các ban xây dựng đảng của Thành ủy;  

- CA, TA, VKS, CCTHADS thành phố;  

- Các đoàn thể, phòng, ban, Cty thuộc TP; 

- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường; 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Lưu: VT, A.Chương CV. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nguyễn Lê Đình Trị 

 


