
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số:         /NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                Hồng Lĩnh, ngày       tháng 8  năm 2021 

          

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân  

của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 

  
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ  
 

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

Căn cứ 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 quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Hồng Lĩnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa 

án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng đoàn, Phó đoàn Hội thẩm nhân dân của 

Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh ngày 23/7/2021; trên cơ sở thảo luận, thống 

nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII tại phiên họp thường kỳ 

ngày 28/7/2021.  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án 

nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Duy Ất, Ủy 

viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Đậu Liêu, kể từ ngày 23/7/2021. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, Hội 

thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, các cơ quan, phòng, ngành 

có liên quan và ông Phạm Duy Ất chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy, TTr HĐND thị xã;  

- Như Điều 2; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Phòng Nội vụ;        

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã;                      

- Lưu: VT.  

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Quang Vinh 
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