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

Số: 03

/QĐ-UBBC

Mường Khương, ngày 0ỉ tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tiếu ban bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn
xã hội trong công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 huyện Muửng Khương
ỦY BAN BÀU CỬ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân số 85/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết so Ỉ33/2020/OHỈ4, ngày 17 tháng 11 năm 2020 của
Quốc hội về ngày bầu cử đại biêu Quốc hội khóa X V và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/202ỉ;
Căn cứ Ke hoạch số 04/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của ủy ban bầu cử Đại
biêu Quôc hội và HĐND tỉnh Lào Cai về việc trỉến khai thực hiện công tác bầu cử
đại biến Quốc hội khóa X V và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026;
Căn cứ Thông báo số 152-TB/HƯ, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Mưòng Khưcmg về việc thành ỉập các Tiến ban giúp việc UBBC đại biểu
HĐND huyện Mường Khưong, nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Quyết định sổ 16/OĐ-UBND, ngày 18/01/2021 của UBND huyện
Mường Khương, về việc thành lập ủy ban bầu cử đại biếu HĐND huyện Mường
Khương nhiệm kỳ 2021-2026;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện.
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khương gồm các ông có tên sau:
1. Ông: Tô Việt Thành, Phó chủ tịch ƯBND huyện - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: Trần Minh Hoạch, Trưởng Công an huyện - Phó trưởng Tiểu ban.
* Các thành viên:

3. Ông: Vũ Khắc Đạt, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện;
4. Ông: Dương Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Lầu;

5. Ông: Nguyễn Tất Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Chảy;
6. Ông: Nguyễn Phúc Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Khương;
7. Ồng: Phạm Minh Xuân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Pha Long;
8. Ông: Khổng Hữu Huân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tả Gia Khâu.
Điều 2. Tiểu ban có trách nhiệm giúp ủ y ban bầu cử huyện xây dựng và
thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Nhiệm vụ cụ thể của từng tổ viên do Trưởng Tiểu ban 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 hành

Nơi nhận:

BAN BÀU CỬ

- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- TT. Huyẹn ủy, HĐND-UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủy ban MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Như Điều 3;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, H.sơ bầu cử. Ị*)

Igọc Dương

