
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND Tủa Chùa, ngày     tháng  7  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021 
 
  

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa. 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  

Căn cứ  ghị định 08/2016/  -C  ngày 25/01/2016 của Chính phủ  uy 

định s   ư ng  h  Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy tr nh, thủ t c b u, t  chức, 

mi n nhi m, b i nhi m, điều đ ng, cách chức Thành vi n Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ  uy t định s  2933/  - C  ngày 13/5/2020 của    trư ng    

Công an về vi c điều đ ng cán b ; 

Căn cứ Thông báo s  721-T /HU ngày 18/6/2020 của Huy n ủy Tủa 

Chùa về vi c cho chủ trương mi n nhi m thành vi n U  D huy n; 

  Căn cứ Đơn  in mi n nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện 

Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông    Văn   m. 

Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm 

kỳ 2016-2021, ông Lò Văn Pọm - Trưởng Công an huyện Tủa Chùa đã được Hội 

đồng nhân dân huyện tín nhiệm bầu trúng cử chức vụ  y vi n  y ban nhân dân 

huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách công an. Trong quá trình công tác, 

ông Lò Văn Pọm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.  

Tuy nhi n ngày 13   2020,  ộ trưởng  ộ Công an ban hành  uy t đ nh 

số 2 33  Đ- C  v  việc đi u động cán bộ. Theo đó, ông Lò Văn Pọm được 

đi u động đ n nh n công tác và gi  chức vụ Trưởng phòng  n ninh đối ngoại, 

Công an t nh Điện  i n k  t  ngày 13   2020. 

Với lý do tr n,  y ban nhân dân huyện Tủa Chùa trình Hội đồng nhân 

dân huyện Tủa Chùa xem xét, mi n nhiệm chức vụ  y vi n  y ban nhân dân 

huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lò Văn Pọm, nguyên 

Trưởng Công an huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Đại bi u HĐND huyện khóa XX; 

- Lưu: VT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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