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THÔNG BAO 
Kêt qua kr hQp thfr 9, HBND huyn D3i Lc khóa XII, 

nhiêm k)T 2021-2026 

Ki h9p thu 9, HDND huyn khOa XII, nhini k 2021 - 2026 discic th chirc 
vào ngày 19 tháng 10 näm 2022. Tai  kST h9p nay, HDND huyn dã thão luan va 
thông qua các Ngh quyêt: 

- V vic diu chinh ca ch du tu' thirc hin chuong trInh phát trin thüy 
lçii nhô, thüy lçri ni dông và tirâi tiên tiên, tiêt kini nithc trên dja bàn huyn 
Dti Lc giai doan 202 1-2025; 

- Vê vic quy djnh t 1 h trçi tir ngân sácli nhà nncc các cap cho các 
ni dung trong Chuong trmnh Miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xâ hi vüng 
dông bào dan tc thiêu so và mien nüi trên dja bà.n huyn Dai  Lc, giai doan 
2021-2025; 

- V vic phê duyt danh miic cong trmnh sir diing k hoach vn du tu 
phát triên trung han  thc hin ChwngtrInh My.c tiêu quôc gia phát triên kinh 
tê - xã hi vng dOng bào dan tc thiêu so và mien n1ii giai doan 202 1-2025 
trên da bàn huyn. 

- V vic quy djnh t 1 h trq tr ngân sách nhâ nithc các cp thirc hin 
Chucing trinh Miic tiêu quôc gia xây dmg Nông thôn m&i tren dja bàn huyn 
Dai Lc, giai doan 202 1-2025; 

- V vic phê duyt danh mic cOng trInh sir ding k hoach vn du tu 
phát triên trung han  thrc hin Chuang trInh MTQG xây dçmg nông thôn mâi 
giai doan 2021-2025 trên dja bàn huyn. 

(Nghj quyê't thông qua tgi kj) hQp th 9 duc d'áng tái trên Cng Thông 
tin din ti'r cia huyçn ti dja chi http://www.dailoc. quangnam.gov.vn/ muc 
"NGHJ QUYET HDND HUY.N". Dé nghj dcii biêu HDND huyn, các ccl 
quan, dun vj và dja phzto'ng tra ci'u, áp ding) 



TL. CHU TICH 
KT. HANII VAN PHONG 

H VAN PHONG 

Trén day là kt qua ki hçp thr 9, HDND huyri Dti Lc khóa XII, Thung 
trrc HDND huyn Dti Lc thông báo den các cap, cac ngành, các cci quan lien 
quan và nhân dan trong huyn duçyc bik/. 

Noinhin: 
- Thu?mg trijc HDND tinh (báo cáo); 
- Thixô'ng trijc Huyn áy (báo cáo); 
- TT I-IDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Dai biu FIDND huyn; 
- Các co quan, ban, nganh, 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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