
Nguyn Hão 

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA! LQC Bc 1p —T do — Hanh phüc 

s:oM /NQ-HDND Dai L5c, ngày/i 0 tháng.40nám 2022 

NGHJ QUYET 
Xácnhn kt qua bu b suag chñ'c danh 

Uy viên Uy ban nhân dan huyn Dii Lc khóa XII, 
nhim k' 2021 - 2026 

HQI BONG MIAN DAN HUYN 1)3! LQC 
KHOA XII, KY HQP THT5 8 

Can th Lut To chtèc chInh quyn dfa phirang ngày 19/6/2015; Luat  si'a dOi, 
bô sung m5t sO diêu cia Lut To chic ChInh phi va Lu2t TO ch&c chInh quyén dja 
phtrcing ngày 22/11/2019; 

Can ci Nghj dinh s 08/2016/ND-CF ngày 2i/0]/2016 cüa C'hInh phz v quy 
djnh sO lztcing Phó C'hñ tjch UBND và quy trInh, thi tc bdu, tic chic, mien nhirn, 
bâi nhiém, diêu dç5ng, each ch&c thành viên Uy ban nhdn dán, Nghj dinh so 
69/2020/ND-CP cza ChInh phü sica dOi, ho sung m5t sO diêu cia Nghj cl/nh so 
08/2016/ND-CF ngày 25/01/2016 cza ChInh phi,' 

Xét Ta trInh sO' 243/T/Tr-UBND ngày 06/10/2022 cüa C'hü tfch  UBND huyn 
ye giO'i thiu nhân sr bâu bô sung char danh L5i vién Uy ban nhán dan huyn 
nhim kj) 2021 - 2026, 

Can ci Biên ban bdu bO' sung char danh Uy vién L ban nhdn dan huyn Dgi 
Lôc khóa XII, nhiêm Ic)) 2021 - 2026. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Xác nhQn kt qua bu b sung chüc danh Uy vien Uy ban nhân dan 
huyn Dai  Lc khóa XII, nhim k' 2021 - 2026, theo do: 

Ba Nguyn Th1 Hng, HLJV, Truâng Phông Lao dng - Thung binh và Xâ 
hi huyn Dti Lc dã tthng cü chüc danh Uy viên Uy ban nhân dan huyn Di Lc 
khóaXll, nhimk'2021 -2026. 

(Co biên ban bu cic va danh sách trIch ngang kern theo). 

Biu 2. Nghj quyt nay duçrc Hi dng nhân dn huyn Di Lc khóa XII kS' 
hçp thu 8 thông qua ngày 10 tháng 10 näm 2O22./,y 

Noi nhin: 
- Thträng trrc FIDND tinh; 
- Ththng tr%rc Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Các ca quan, &m vi có lien quan; 
- TT HDND, UBND các xã, th1 trân; 
- PCVP; 
- Lisu: VT, CVFID. 
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