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

Số: AC

/QĐ-ƯBBC

Mưcmg Khương, ngàyOS thảng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập Tiếu ban tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nai,
tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khưong

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân sổ 85/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số Ỉ33/2020/QH14, ngày 17 thảng 11 năm 2020 của
Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X V và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021;
Căn cứ K ế hoạch sỗ 04/KH-ƯBBC ngày 22/01/2021 của ủy ban bầu cử Đại
biêu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử
đại biên Quốc hội khỏa X V và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026;
Căn cứ Thông báo so 152-TB/HƯ, 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 18/01/2021 của ƯBND huyện
Mường Khương, về việc thành lập ủy ban bần cử đại biểu HĐND huyện Mường
Khương - nhiệm kỳ 2021-2026;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tiểu ban tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về 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: Đào Văn Lâm, Chủ nhiệm ƯBKT Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban;
2. Ồng: Nguyễn Đăng Kiều, Phó Chánh Thanh tra huyện - Phó trưởng Tiểu
ban.
*

Các thành viên:

3. Ông: Sùng Chính Pao, Chuyên viên ƯBKT Huyện ủy;

4. Ông: Nguyễn Duy Hiếu, Thanh tra viên Thanh tra huyện;
5. Ông: Lục Văn Thành, Chuyên viên Văn phòng HĐND - ƯBND huyện.
Điều 2. Tiểu ban có trách nhiệm giúp ủ y ban bầu cử huyện xây dựng và thực hiện
tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu 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
bâu 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:
-

-

S ở N ội vụ tỉnh Lào Cai;
T T . H uyện ủy, H Đ N D -U B N D huyện;
B an Tổ chức H uyện ủy;
ủ y ban M T T Q V N huyện;
P hòng N ội vụ huyện;
N h ư Đ iều 3;
T ru n g tâm V H -T T & T T huyện;
C ổng T T Đ T huyện;
Lưu: V T, H .sơ bầu cử.
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