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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/7/2021, HĐND huyện Nam Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
đã tổ chức kỳ họp thứ nhất; tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, quyết định công 
tác nhân sự của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Hội thẩm Tòa án 
nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định các nội dung khác theo Luật định. 
Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 10 Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu 
Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu 
Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về thành lập Ban Dân tộc 
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu Trưởng 
ban, Phó trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận số lượng ủy 
viên các ban của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu 
Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu 
Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu các 
Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về xác nhận kết quả bầu Ủy 
viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

10. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về Kế hoạch tổ chức các 
kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa XII trong 6 tháng cuối năm 2021.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2021-2026; Thường trực HĐND huyện thông báo cho các cấp, các ngành, các cơ 
quan liên quan và Nhân dân trong huyện được biết./.

Nơi nhận:                                                                   
- TT TVHU, TTUBND, UBMTTQVN huyện;                
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;                                                   
- Các cơ quan, đơn vị, các xã;
- Lưu: VT, HĐND.                               

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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