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NGHỊ QUYẾT
Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, 
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông/bà 
có tên sau đây:

- Ông Phan Thanh Long được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92 % so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Huỳnh Bá Cử được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 
thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Lê Xuân Hòa được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 
thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Bà Phan Thị Thúy Linh được 45/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Lê Văn Quang được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 
tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Phạm Tấn Xử được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 
tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Bà Cao Thị Huyền Trân được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.



- Ông Tô Văn Hùng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 
tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Phùng Phú Phong được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Nguyễn Thành Tiến được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ông Đoàn Xuân Hiếu được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./.

CHỦ TỊCH
                                                                                              Nguyễn Xuân Anh                


