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THÔNG BAO 
Kt qua kr h9p thu 8, HBND huyn L)i Lc khóa XII 

KS' hçp thü 8, }UDND  huyn khóa XII, nhim kr 2016 - 2021 ducic t chi'rc 
vào ngày 10 tháng 10 näm 2022. Tti k5' h9p nay, HDND huyn dã tháo 1un và 
thông qua các Nghj quyêt: 

- V vic min nhim chirc danh Phó Chü tch Uy ban nhân dan huyn 
Dti Lc khóa XII, nhim k5' 2021 - 2026 dôi vâi ông Doàn Ng9c Quang. 

- V vic min nhim chirc danh Uy viên Uy ban nhân dan huyn Di 
Lc khóa XII, thim k5' 2021 - 2026 dôi vOi ông Hoàng Trung Dung - nguyen 
UVBTV, Chi huy Tri.râng BCH Quân s11 huyn; bà. HuS'nh  Thj MS' Hôa - HUV, 
nguyen Trung Phông Lao dng - Thi.rnng binh và X hi huyn vâ bà Nguyn 
Thj Thanh Nhàng - HUV, nguyen Chánh Van phông HDNID&UBND huyn. 

- V vic cho thôi lam nhim vi1 dai biu  HOi  dng nhân dan huyn Dai 
Lc khóa XII, nhim k5' 2021 - 2026 dôi vth ông Doàn Ng9c Quang. 

- V vic cho thôi lam nhim vii dai  biu Hi dng nhân dan huyn Di 
Lc khóa XII, nhim k5' 2021 - 2026 dôi vci ông Hoãng Trung Dung. 

- V vic xác nhn k& qua bu b sung chirc danh Phó Chü tjch Uy ban 
nhân dan huyn Dai  Lc khóa XII, nhim k5i 2021 - 2026 dôi vOi ông Lê D6 
Tuân Khirnng, TJVBTV Huyn üy. 

- V vic xác nhn kát qua bu b sung chrc danh Uy viên Uy ban nhân 
dan huyn Di Lc khóa XII, thim k5' 2021 - 2026 dôi vOi bà Nguyn Thj 
Hông, HIJV, Truâng Phông Lao dng - Thisng biah và Xã hi huyn. 

- V vic thông qua d an Quy hoch chi ti& xây drng (tS' 1 1/500) 
NghTa trang nhân dan Dai  Hip và NghTa trang cong viên Vinh Hang, xã Dai 
Hip, huyn Dai  Lc, tinh Quâng Nam. 

(Nghj quye't thông qua tçi Ic)) hQp th 8 du'çrc däng tái trên C%ng Thông 
tin din ti'r cza huyçn tgi dja chi http://www.dailoc.quangnam.gov.vn/ myc 



TL. CHU TICH 
ANH VAN PHONG 

VAN PHONG 

"NGHJ QUYET HDND HUYEN". D nghj dgi biu HFJND huyn, các co' 
quan, doii vj và djaphtrcrng tra ciu, áp dzing). 

Trên day là kt qua kS'  h9p thu 8, HDND huyn Di Lc khóa XII, Thuông 
trrc HDND huyn Dai  Lc thông báo den các cap, cac ngành, các cci quan lien 
quan và nhân dan trong huyn thrqc biêt./. 

No'i nhân: 
- Thtrông trrc HDND tinh (báo cáo); 
- Thtrng true Huyén üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các ca quan, ban, ngành, doàn the huyn; 
- TT HDND, UBND các xã, thj trân; 
- Trung tam VHTT&TTTH huyn; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
- PCVP; 
-Lixu:VT,CVHD. 
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