ỦY BAN BÀU CỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
Độc lập - Tụ do - Hạnh phiìc

Số: ẲẤ

/QĐ-UBBC Mường Khương, ngày os tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Tiếu ban đảm bảo công tác Y tế, phòng chống dịch bệnh
phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đai biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khưong

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Căn cứ Luật bầu cử đại biến Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân số 85/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết so 133/2020/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2020 của
Quốc hội vê ngày bầu cử đại biếu Quốc hội khóa X V và đại biến HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021;
Căn cứ Kê hoạch so 04/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của ủ y ban bầu cử Đại
biêu Quôc hội và HĐND tỉnh Lào Cai về việc trỉến khai thực hiện công tác bầu cử
đại biêu Quốc hội khóa X V và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026;
Căn cứ Thông báo so 152-TB/HU, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Mường Khương về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc ƯBBC đại biểu
HĐND huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 18/01/202ỉ của UBND huyện
Mường Khương, về việc thành lập ủ y ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường
Khương - nhiệm kỳ 2021-2026;
Theo đề nghị của Tnưởng Phòng Nội vụ hicyện.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tiểu ban đảm bảo công tác Y tế, phòng chống dịch bệnh phục
vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khương gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch ƯBND huyện - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó trưởng
Tiểu ban.
*

Các thành viên:

3. Ông: Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện;

4.Bà: Phạm Thị Thủy, Chuyên viên Văn phòng HĐND&ƯBND huyện.
Điều 2. Tiểu ban có trách nhiệm giúp ủ y ban bầu cử huyện đảm bảo công tác Y
tế, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện theo quy định của pháp
luật.
- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.
- Tiểu ban tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&ƯBND huyện, các Thành viên ủ y ban
bầu cử huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch ƯBND các xã,
thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tinh Lào Cai;
- TT. Huyện ủy, HĐN D-UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban M TTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huvện;
- N hư Điều 3;
- Trung tâm V H -TT& TT huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, H.sơ bầu c ử .^ g ^ - "
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