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NGH! QUYET 
V vic min nhim chü'c danh Phó Chü tjch Uy ban nhãn dn 

huyn Di Lc khóa XII, nhim k' 2021 - 2026 

119! OONG NHAN DAN RUYN BAJ LQC 
KHOA XII, KV HQP TH1 8 

Cán ci Lut To' chj'c chInh quyn dja phu'cng ngày 19/6/2015, Lugt tha 
dOi, hO sung m5t sO diêu cáa Lut TO chik C'hInh phi và Lut TO char chInh 
quyên djaphu'cng ngày 22/1•1/2019, 

Can th Nghj djnh sO' 08/2016/NE)-CP ngày 2.5/01/2016 cia ChInh phñ v 
quy djnh sO lwcing Phó G/u tjch UBND và quy trinh, t1u tyc báu, tfr chtc, mien 
nhim, bâi nhiçm, diêu d5ng, cách ch&c thành viên Uy ban nhân dán, Nghj djnh 
so 69/2020/ND-CP cia ChInh phü sira dOi, bO sung m3t sO diéu cia Nghj d.inh 
sO 08/2016/ND-GP ngày 25/01/2016 cia C'hInh phz; 

Xét TO' frInh so' 242/TTr-UBND ngày 06/10/2022 cüa Chi t/ch UBND 
huyn ye dê nghj mien nhim chjc danh Phó Chi tjch Uy ban nhán dan huyn 
nhim k) 2021 - 2026, 

Can ci ké't qua biu quyé't cüa dgi bio'u HDND huyn v vic mien nhiçm 
chi'c danh Phó Chz tjch Uy ban nhOn dan huyn nhim 1ç3> 2021 - 2026 dOi vâi 
Ong Doàn NgQC Quang. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Min nhim chirc danh Phó Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Di 
Lc khóa XII, nhim k' 2021 - 2026 dôi vâi ông Boàri Ngçc Quang. 

Biu 2. UBND huyn, các ci quan, dan vj có lien quan và ông Doãn Ng9c 
Quang thi hành nghj quyêt nay. 

Diu 3. Giao Thithng trrc HDND huyn hoàn. tt thu tic trInh Chü tjch 
UBND tinh Quâng Nam phê chuân theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quy& nay dã dugc Hi dng nhân dan huyn Dai  Lc khóa XII, k' 
hçp thir 8 thông qua ngày 10 tháng 10 näm 2022. và ó hiu 1irc kê tr ngày nghj 
quyêt duqc thông qua.!. 

Nii nhân: 
- Thung trirc HDND tinh; 
- Ban Thu&ng vi,i Huyn Ciy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các co quan, don vj cO lien quan; 
- TT HDND, UBND các xã, thj trân; 
- PCVP; 
- Liiu: VT, CVHD. 
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