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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Khương, ngày¿3 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác giúp việc
Uỷ ban bầu cử huyện Mường Khưong, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ƯBBC ngày 08/02/2021 của ƯBBC huyện
Mường Khương, về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ưỷ ban bầu cử huyện
Mường Khương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đe tham mưu, giúp việc ƯBBC huyện triển khai và tổ chức thực hiện thắng
lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mường Khương. Sau khi thống nhất với các thành
viên Tổ giúp việc, Ưỷ viên Thư ký ƯBBC huyện kiêm Tổ trưởng Tổ công giúp việc
ƯBBC huyện (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
thành viên như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm đã được cơ quan, đơn vị phân
công. Các thành viên Tổ giúp việc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời
gian họp lý, chủ động báo cáo thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ liên
quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham mưu dự thảo các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổng hợp
báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử, kết quả bầu cử, chuẩn bị các điều kiện
cần thiết phục vụ các cuộc họp của ƯBBC huyện; phối hợp với các cấp, các ngành,
đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các nội dung công việc do ƯBBC huyện chỉ đạo;
giúp ƯBBC các xã, thị trấn trong công tác triển khai, tổng hợp bầu cử tại địa phương.
II. N H IỆM V Ụ C Ụ T H Ẻ

Ngoài nhiệm vụ chung nêu trên, các thành viên Tổ giúp việc được phân công
nhiệm vụ cụ thể như sau:
(Có biểu chi tiết kèm theo)
III. MỘT SỚ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài công nhiệm vụ cụ thể phân công nêu trên, tuỳ theo tình hình thực tế,
Tô trưởng Tô công tác giúp việc phân công các Tô viên tham gia thực hiện một số
công việc khác theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế.
^ 2. Các thành viên được phân công theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, tổng họp công
tác bâu cử tại các xã, thị trân có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực

hiện của xã, thị trấn bằng điện thoại trực tiếp hoặc gửi thư điện tử cho đồng chí Lê
Xuân Hùng. Sô điện thoại 0822968786, email lxhung 1-muongkhuong@ laocai.gov.
Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ giúp việc ƯBBC
huyện. Tố giúp việc thông báo đế các thành viên Tổ giúp việc biết và tổ chức triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên BCĐ bầu cử huyện;
- Thành viên UBBC huyện;

UỶ VIỂN THƯ KỶ UBBC HUYỆN
KIÊM^PỮXK^ỞNG T ờ g i ú p VÌỆC

- Thành viên Tổ giúp việc;
- UBBC các xã, thị trấn;
- Lưu: UBBC huyện.
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Trưởng Phòng N ội vụ, Ưỷ viên ƯBBC Phụ trách, điêu hành chung và chịu trách nhiệm trước ƯBBC huyện vê toàn bộ
mọi hoạt động của Tổ giúp việc
huyện - Tổ trưởng

Số điện thoại
0944488316

Giúp Tổ trưởng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các văn bản đi - đến ; hệ thống các
2

T ạ V ăn Thà

Phó trưởng Phòng N ội vụ - Tổ phó

biểu mẫu tổng hợp, kết quả về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biêu
H ĐND các cấp thuộc trách nhiệm của ƯBBC cấp huyện

0914619874

Tham mưu soạn thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBBC huyện; Tổng
3

L c X uân H ùng

hợp báo cáo tiến độ về cuộc bầu cừ trên địa bàn huyện theo quy định. Theo dõi
Công chức xã Nậm Chảy biệt phái tại
thời gian các xã, thị trấn về nộp kết quả bầu cử, phân loại theo từng câp chuyên
Phòng Nội vụ - Thành viên
cho các nhóm và theo dõi thời gian các nhóm hoàn thành việc tông hợp kêt quả
bầu cử của các xã, thị trấn;

4

G ià n g X uân Bình

Viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện,
biệt phái tại Phòng N ội vu - Thành
viên

Tiếp nhận và kiểm tra việc sử dụng phiếu bầu cử (Mầu số 34/H ĐBC), Nhận
bàn giao các con dấu của ƯBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử của các xã, thị trân.
Thực hiện các thủ tục về thanh quyết toán kinh phí phục cụ công tác bâu cử.

0822968786
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Hướng dẫn, bố trí địa điểm đổ các xã, thị trấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh các biểu
5

H o à n g T hị H ồng

c v Phòng N ội vụ - Thành viên

mẫu về bầu cử (trong trường hợp bị sai) và các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng

0975770812

phân công
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V ũ V ăn K ết

7

P h ạm T h ị Kim C hính

8

P h ù n g Q uốc Bình

Phó trưởng Phòng TC-KT - Thành

Phụ trách việc tiếp nhận, kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thị trấn và tông

viên

hợp các biểu mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội

c v Ban Tổ chức Huyện uỷ - Thành
viên

Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thị trấn và tông
hơp các biểu mẫu của cấp huyên về bầu cử đai biổu Quốc hôi (Mau sô
20/H Đ BC-Q H ) và các biểu mẫu do U BBC tỉnh ban hành.

c v Phòng N ội vụ - Thành viên

0942715557
0918066042
0919865248

BÀ U CỦ ĐẠI B IỂ U IIĐ N D T ỈN H
9

L ê V ăn Đa

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê
huyện - Tổ phó

Phụ trách việc tiếp nhận, kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thị trấn và tổng
hợp các biểu mẫu của cấp huyện về bầu cử đại bieu H ĐND tỉnh

0915045225
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C hức vụ, đon vị công tác

Nhiệm vụ cụ thể

Số điện thoại

10 Lê Q uang Đ ông

Giáo viên trường THCS thị trấn
Mường Khương - Thành viên

0914623383

11 Lưu M ạnh Tiến

c v Phòng Dân tộc - Thành viên

Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp các biểu mẫu của các xã, thị trấn
và tổng hợp các biêu mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu HĐNI) tỉnh (Mau
sô 25/H Đ N D -H Đ N D, Mâu 26/H Đ BC -H Đ N D của ĐVBC đại biêu HĐND tinh
đơn vị bâu cừ sô 12) và các biêu mầu do UBBC tỉnh ban hành.

0912587655

BÀ U C Ử Đ Ạ I B IỂ U H Đ N D H U Y Ệ N
12 N guyễn Anh T uấn

13 G iang Thị M inh H ải
14 Phạm Đ ình Hải
15

Thàng Thị Thanh

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thành viên

Phụ trách việc tiếp nhận, kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thị trấn và tổng
hợp các biểu mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

c v Phòng TC-KH huyện - Thành viên Thực hiện việc kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thị trấn và tổng hợp các biểu
mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu H Đ N D huyện (Mau số 25/HĐBCH Đ N D , Mầu số 26/H Đ BC-H ĐND của 07 đơn vị bầu cử đại biểu H ĐND
c v Phòng N ội VỊ1 - Thành viên
huyện, Mầu số 27/H Đ BC-H ĐND ; Mầu số 28/H Đ BC -H Đ N D của cấp huyện)
c v Văn phòng H ĐND & Ư BND và các biểu mẫu do U B B C tỉnh ban hành.
Thành viên

0915913618

0378115381
0919900680
0988461236

HẦU C Ử DẠI B IỂ U H Đ N D CÁ P XẢ
Phụ trách việc tiêp nhận, kiểm tra, tông hợp các biêu mâu của các xã, thị trân
Phó trưởng Phòng LĐ-TBXH - Thành
và tống hợp các biểu mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu HĐND cấp xã trên
viên
địa bàn

16 L ê Xuân Chính

17 G iàng Vu T hè

c v Phòng Dân tộc - Thành viên

0912055160

0915249738
Thưc hiên viêc kiểm tra các biểu mẫu của các xã, thi trấn và tổng hơp các biểu

18 Đào M inh Hải

c v Phòng TC-KH huyện - Thành viên

19 Phạm Thị T hu Lan

c v Phòng TC-KH huyện - Thành viên

20 N guyễn Thu H ằng

c v Phòng Nội vụ - Thành viên

mẫu của cấp huyện về bầu cử đại biểu H Đ N D cấp xã trên địa bàn (Mau số
25/H Đ BC -H Đ N D . Mẩu số 26/H Đ BC -H Đ N D của các đơn vi bầu cử đai biểu
cấp xã; Mau số 27/H ĐBC-H ĐND; Mầu sổ 28/H Đ BC -H Đ N D của các xã, thị
trấn) và các biểu mẫu do U B BC tỉnh ban hành.

0975718899
0915594948
0912438593

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, GIÚP ĐỠ, KIÉM TRA, TÓNG HỌP c ÔNG TÁC BẦU c ủ TẠI CÁC XÃ , THỊ TRÁN
21 Lc M ai Phong

22 C hảo Ngà Liều

Phó Giám dốc Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện - Thành viên
c v Uỷ ban MTTQVN huyện - Thành
viên

Xã Bản Lầu

0945380828

Xã Bản Sen

0396202389

C hức vụ, đ on vị công tác

N hiệm vụ cụ thể

Số điện thoại

23 N guyễn T hị Diệu Linh

Viên chức Trung tâm VH-TT&TT
huyện - Thành viên

Xã Lùng Vai

088657880

24 H oàng X uân Khoa

c v Ban Tổ chức Huyện uỷ - Thành
viên

Xã Thanh Bình

0914622519

c v LĐLĐ huyện - Thành viên

Xã N ậm C h ảy

02143504208

Thị trấn Mường Khương

0918588086

TT

Họ và tên

25 Phạm Đình T ron
26 N guyễn Thị Điều

Phó Chánh Văn Phòng Huyện uỷ Thành viên

27 V ư ơ n g Sự N ghiệp

Phó Bí thư Huyện đoàn - Thành viên

Xã Tung Chung Phố

0985089242

28 T rư o n g Thị Tho'

c v Phòng NN & PTN T - Thành viên

Xã Tả N gài C hồ

0947160987

c v Phòng TC-KH huyện - Thành viên

Xã P h a Long

09414ô£Ị36

Xã Din Chin

0912$$*^
' CỬ
09144&&828Ỉ 1
iỉt

29 N guyễn Văn T h ành
30 H oàng Văn C ư òìig
31 N gu yễn N gọc
32 L ê T hị Phtrong L inh
33 Hồ H ữu Ilả o
34 L ục V ăn T hành
35 T rần V ăn C ư ơng
36 Bùi V ăn Đ ính

c v Phòng G D& ĐT huyện - Thành
viên
Phó trưởng Phòng GD& ĐT huyện Thành viên

Xã Tả Gia Khâu

ỜÔHỤị1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thành viên

Xã N ấm Lư

09172t4CjJjjr

c v Phòng VH&TT huyện - Thành
viên

Xã Lùng Khấu Nhin

0918359522

Xã C a o S ơ n

0919894983

Xã La P an Tẩn

0914621387

Xã T ả T h ản g

0365015189

c v Văn phòng H Đ N D & U BN D Thành viên
c v Văn phòng H ĐND & Ư BND Thành viên
c v Ban Dân vận Huyện uỷ - Thành
viên

Lưu ý: Các thành viên được phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp công tác của các xã, thị trấn cần nghiên cửu tất cả các biễu mẫu có liên quan đến công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Đồng thời nắm chắc lịch trình về bầu cử (theo Kể hoạch số 01/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của UBBC huyện về triển khai
thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoả XV và bầu cử đại biểu HĐND các cẳp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ gửi qua ZALO hoặc hòm thư công vụ cho các thành viên) để
thường xuyên liên hệ với người có trách nhiệm tham mưu về công tác bầu cử của các xã, thị trán; Định kỳ trực tiếp đến cơ sở kiểm tra tiến độ thực hiện, hồ sơ do các xã, thị trẩn
thực hiện về công tác bầu cử.

