
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN PAl LOC Bc 1p - T' do - Htnh phñc 

SOJTB-HDND Dgi L5c, ngày4Vtháng 7 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua kr h9p thfr 7, HPND huyn tJi Lc khóa XII 

KS' hp thir 7, HDND huyn khóa XII, nhim kr 2016 - 2021 duçic to chüc 
vào ngày 11 tháng 7 näm 2022. Ti k5' hçp, HDND huyn d t.p trung dánh giá 
tmnh hInh kirih tê - xA hi, quôc phông - an ninh 6 tháng dâu näm và thão 1u.n ye 
nhim vii, giái pháp 6 tháng cuôi näm 2022; xem xét các báo cáo ye tInh hinh hot 
dng cUa UBND, Vin Kiêm sat nhân dan, Tôa an n1in dan, Chi civic Thi hãnh an 
dan s1r huyn, các báo cáo cüa UBND huyn trên cáo lTnh vçrc; nghe Uy ban 
MTTQVN huyn thông báo ye tmnh hInh tham gia xây dirng chmnh quyên 6 tháng 
dâu näm 2022; xem xét, quyêt dlnh  mt so van dé theo thám quyên. 

Ti k5r hçp nay, }IDND huyn dâ thão 1un và thông qua các Nghj quy& 
sau: 

1. Nghj quy& v& b sung nhim vit và giái pháp phát triên kirih t - xã 
hi, dam báo quôc phông - an ninh 6 tháng cuôi näm. 2022; 

2. Nghj quyt v phé chun quyt toán ngân sách nhà rnxc näm 2021; 

3. Nghj quy& v üy quyn cho Uy ban nhân dan huyn quy& djnh chü 
tn.rcrng dâu tix các cong trInh: Kiên cô hóa h thông duông huyn (DH) và giao 
thông nông thôn (GTNT) trên dja bàn huyn Dai  Lc giai doan  2021 - 2025; 

4. Nghj quyêt v quy& djnh chü truang diii ti.r dir an Nhà lam vic 
HDND và UBND huyn Di Lc; 

5. Nghj quyt v quy& dnh chü tnrang du tir dir an Kiên c boa kênh 
tuói ho chira nithc Trà Can, xã Dai  Hip, huyn Dai  Lôc; 

6. Nghj quyêt ye quyêt djnh chU trixang dAu tu Tr sà Cong an xA ri 
Lãnh và Trii sâ Cong an xã Dui l4img, huyn Dti Lc; 

7. Nghj quyt v chuong trInh giám sat cUa BEIND huyn näm 2023; 

(Nghj quylt thông qua tgi /çi) hQp thi 7 ductc a'áng tái trên Cdng Thông 
tin din tz cia huyn tgi dja chi http://www.dailoc.quangnam.gov.vn/ myc 
"NGHJ QUYET HDND HUYEN".  Dê nghj dcii biêv HDND huyn, các Ca 
quan, dan vi và djaphwong tra cthi, áp dyng) 
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Trên day là k& qua k' hpp thu 7, HDND huyn Di L,c khóa XII, Thung 
trrc HDND huyn Di Lc thông báo dn các cp, cã.c ngành, các cc quan lien 

quan và nhân dan trong huyn duçc bik/. 

Noinhân: 
- Thiiing trijc HDND tinh (báo cáo); 
- Thtthng trrc Huyn üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Di biêu HIDNID huyn; 
- Các cci quan, ban, ngành, doàn the huyn; 
- TT HDND, UBND các xä, thj trân; 
- Trung tam VHTT&UTH huyn; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
- CPVP; 
- Ltru: VT, CVHD. 
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