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NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 180/TTr-
UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành 
phố;

Căn cứ Biên bản biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 
thành phố tại phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2021, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân 
dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với các ông có tên sau:

1. Ông Lê Văn Trung được 50/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Ông Nguyễn Hà Bắc được 50/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 



kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.

. CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết


