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THỒNG BÁO
Phân công nhiệm vụ các thành viên úy ban bầu cử
đại biểu HĐND huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ƯBBC, ngày 22/01/2021 của ủ y ban bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biêu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, về triển
khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HƯ ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường
vụ Huyện ủy Mường Khương về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ưỷ viên
Ban Chấp hành; ư ỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 20202025;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ƯBND, ngày 18/01/2021 của UBND huyện
Mường Khương, về việc thành lập ủ y ban bầu cử đại biếu HĐND huyện Mường
Khương nhiệm kỳ 2021-2026;
Ngày 26/01/2021, ủ y ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ
2021-2026 đã họp bàn và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thế cho các thành
viên như sau:
1. Ông: Lê Ngọc Dương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ƯBND huyện - Chủ
tịch ủ y ban bầu cử: Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của ƯBBC theo quy định.
Chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện và đảm bảo
kinh phí, các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử theo quy định.
2. Bà: Thào Thị Lan, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó Chủ tịch ủ y ban Bầu
cử: Phụ trách, chỉ đạo, tô chức thực hiện việc dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 chuyển ủ y ban MTTQVN huyện tổ chức hiệp
thương, giới thiệu người ứng cử. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Tả Ngài Chồ.
3. Ông: Nguyễn Hoàng Chiến, Chủ tịch ủ y ban MTTQVN huyện - Phó Chủ
tịch Uy ban Bâu cử: Chỉ đạo thực hiện tôt công tác hiệp thương, giới thiệu những
người đủ tiêu chuẩn, có năng lực, uy tín tham gia ứng cử đại biếu HĐND huyện
theo quy định. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Bản Sen.
4. Ông: Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch ƯBND huyện - Phó Chủ tịch ủ y
ban bâu cử: Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ
cuộc bâu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Cao Son và xã La Pan Tẩn.
5.
Bà: Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy: Tham mưu thực hiện
kiêm tra, lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo đủ tiêu chuẩn

điều kiện; Phối hợp Công an huyện thực hiện công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và
phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đên nhân
sự bầu cử theo quy định. Chỉ đạo công tác bâu cử xă Thanh Bình và xã Nậm Chảy.
6. Ông: Nguyễn Đình Thức, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội
vụ huyện - ủ y viên Thư ký: Thường trực tổng hợp chung; hướng dẫn hoạt động
của các tổ chức phụ trách bầu cử, tập huấn nghiệp vụ bầu cử và chuẩn bị các loại
tài liệu, điều kiện kinh phí phục vụ bầu cử; tham mưu Ban Tổ chức Huyện ủy trong
công tác kiểm tra, lựa chọn nhân sự ứng cử đại biêu HĐND. Phụ trách công tác
bầu cử xã Bản Sen.
7. Ông: Vũ K hắc Đạt, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện: Phối hợp với
Công an huyện, các lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng xây dựng kế
hoạch thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong
thời gian triển khai cuộc bầu cử; Thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn
sàng chiến đấu trước, trong và sau bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Dìn Chin.
8. Ông: T rần Minh Hoạch, Trưởng Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với
BCH Quân sự huyện và các lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển
khai cuộc bầu cử. Chịu trách nhiệm về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ đối với
danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo công tác bầu cử
xã Bản Lầu và xã Lùng Vai.
9. Ông: Đào Văn Lâm, Chủ nhiệm ƯBKT Huyện ủy: Phối hợp với Ban Tổ
chức Huyện ủy thực hiện công tác nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu
cử đại biếu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát theo quy định. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Tả Gia Khâu.
10. Ồng: Nguyễn Xuân Dậu, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy: Chỉ đạo công
tác Dân vận trong trên địa bàn huyện trong suôt thời gian triển khai thực hrện bầu
cử. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Tả Thàng.
11. Bà: Nguyễn Thị Minh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo
và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử
theo quy định. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Nấm Lư.
12. Ông: Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Hướng dân, theo dõi việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bầu cử theo quy định.
Chỉ đạo công tác bầu cử xã Pha Long.
13. Ông: Giang T ru n g Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-ƯBND huyện:
Tham mưu cơ sở, phương tiện phục vụ bâu cử. Phối hợp thực hiện công tác kiểm
tra, đôn đôc các xã, thị trân vê bâu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử thị trấn Mường
Khương, xã Cao Sơn.
14 Bà: Long Thị Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn: Phối họp tham gia quy trình
hiệp thương và tuyên truyền, giáo dục đoàn viên làm nòng cốt động viền cử tri
thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bầư cử. Chỉ đạo công tác
bầu cử xã Tung Chung Phố.

15. Ông: Nguyễn Quốc Trịnh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin
huyện: Phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin,
tuyên truyên vê bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử xã Lùng Khấu Nhin.
Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ủ y ban bầu cử đại
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Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, HĐND, ƯBND huyện;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Ban Tô chức huyện ủy;
- Các thành viên UBBC;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đảng ủy, HĐND, ƯBND các xã, thị trấn;

-Lưu: VT, UBBC.rf

