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Số:          /TTr-UBND Mường Ảng, ngày     tháng 12 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh 

Ủy viên UBND huyện Mường Ảng khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
–––––––––––––––––––––– 

Kính gửi: HĐND huyện Mường Ảng. 

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; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 

quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 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 ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy 

định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-CAT-PX01 ngày 14/11/2022 của Giám 

đốc Công an tỉnh Điện Biên về việc điều động cán bộ; 

Căn cứ Thông báo số 1294-TB/HU ngày 28/11/2022 của BTV Huyện ủy 

về miễn nhiệm ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, 

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, miễn nhiệm chức danh 

Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với: 

Ông: Lù Văn Thưởng; sinh ngày: 25/7/1977; trình độ chuyên môn Đại 

học, chuyên ngành Điều tra hình sự; học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Điều tra tội 

phạm; trình độ LLCT: Cao cấp. 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Điện Biên 

Lý do miễn nhiệm: Ông Lù Văn Thưởng đã được Giám đốc Công an tỉnh 

Điện Biên điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, kể từ ngày 14/11/2022 theo 

Quyết định số 3086/QĐ-CAT-PX01 ngày 14/11/2022 của Giám đốc Công an 

tỉnh Điện Biên về việc điều động cán bộ. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình HĐND huyện xem xét, Quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Tô Trọng Thiện 
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