
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                             

Số:             /NQ-HĐND      Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 

 thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 5 (CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019, 

 Xét Tờ trình số 37/TTr-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và đơn xin 

của cá nhân; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Cao Bằng tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao 

Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh, thuộc tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân số 09, đơn vị xã Hưng Đạo (theo nguyện vọng cá nhân). 

 Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng, Tổ đại biểu 

đơn vị xã Hưng Đạo và bà Nông Thị Hoài Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khoá 

XXII, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2022 và có hiệu 

lực kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:   
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

-  TT HĐND Thành phố; 

-  UBND Thành phố; 

- UBMTTQVN Thành phố;                        

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- TT HĐND; UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố;                           

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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