
UY BAN BAU cU' CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYIN BAC SO Dc 1p — Tiy do — Hanh phüc 

s:35  /TB-UBBC Bac San, ngày 03tháng oJ nàm 2021 

THÔNG BAO 
Phân cong nhim v1i thành viên Uy ban bâu cfr d,i biu 
Hi dông nhãn dan huyn Bãc So'n nhim k 2021-2026 

Can cü Nghj quyt s 133/2020/UBTVQH14 ngây 17/11/2020 cüa Uy ban 
Thuông vi Quôc hi ye cong bô Ngày bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV và ctui 
biu Hi dông nhân dan các cap nhim kS'  202 1-2026 là ngày 23 tháng 5 nàm 
2021; 

Can cir Quyêt djnh so 225/QD-UBND ngày 29/01/202 1 cüa UBND huyn 
Bãc San ye thành 1p Uy ban bâu cir di biêu HDND huyn Bãc San nhim kS' 
2021-2026; 

Uy ban btu cfr di biu HDND huyn Bäc San nhim kS'  2021-2026 (sau day 
g9i tat là Uy ban bâu huyn Bàc San) thông nhât phân cong nhim vit dôi vi 
trng thành viên Uy ban bâu cir huyn nhu sau: 

1. ChÜ tjch Uy ban bu cfr huyn 

Ong Nguyn NgQc Thiu, Phó Bi thu Huyn üy, Chü tjch UBND huyn: 
Chju trách nhim chung trong vic lành dao,  chi dio cong tác bâu cü trên dja bàn 
huyn; lãnh d.o hott dng cüa Uy ban bâu cir huyn; triu tp và chü trI các cuc 
h9p cüa Uy ban bâu ci:r huyn. 

2. Phó Chü tich  Uy ban bâu cfr huyn 

2.1. Ba Lê Th1 Nga, Uy viên Ban Thithng vii Huyn üy, Phó Chü tjch HDND 
huyn: 

- Giip Thumg trrc HDND huyn xây dirng D an nhân sr di biu HDND 
huyn, lãnh dio HDND huyn, các ban cüa HDND huyn; thông nhât vic dix kin 
ca cau, thành phân, phân bô so lucrng ngiRi dixçc gii thiu dê üng c1r di biêu 
HDNID huyn; 

- Chi do ThuO'ng tr1rc HDND các xâ, thj trn trong vic d,r kin ca cu, 
thành phân, phân bô so luçing ngui duçc giâi thiu die 1rng c1r di biu HDND 
cap xã. 

- Phi hçip chi dao  chung cong tác bu cr trén da bàn huyn. 

- Chü trI chi d?o,  theo döi, huóng dn cOng tác bu cir ti các xã Tan Lip, 
Tan Huang. 

2.2. Ong Hoàng Minh Tuyn, Uy viên Ban Thumg v1i Huyn üy, Trithng 
Ban Dan vn Huyn üy, Chü tjch Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn: 
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- Chju trách nhim trong cong tác nhân sr kh& Mtt trn T quc và các tè 
chirc chInh tn - xã hi huyn; chju trách nhim chi dio cong tác hip thucmg, gii 
thiu nhng ngthi 1rng cr di biêu HDND huyn; hrnng dn cong tác hip 
thuang, giâi thiu ngui trng c1r di biêu FTDND cap xä vã cong tác tiêp xüc cfr tn, 
vn dng bâu c1r; kiêm tra, giám sat vic thirc hin theo quy dnh cña pháp 1ut ye 
quy trInh hip thuang, thu t11c 1p ho sa, danh sách ngui irng ccr, 4n dng bâu 

Tham muu chi dao khi Mt tr.n T quc và các th chu1te chInh tr -xã hi 
trong t chu1rc tuyên truyên ye cuc bâu Cu, tharn gia và to chi1tc thirc hin tot cuc 
bu ci:r, chü dng ntm tInh hInh cu1r tn, chi dto cOng tác 4n dng cu1r tn tham gia 
các hott dng bâu cu, di bâu ci:r dt t$' 1 cao. 

Phéii hçp chi dto chung cong tác bu cu1r trên dja bàn huyn. 

Chü trI chi do, theo dOi, hithng din cOng tác bu cu1r ti các xã Nht Hôa. 

2.3. Ong Lc Quang Hôa, TiJy viên Ban Thu?ng v11 Huyn üy, Phó ChU tjch 

UBND huyn: 

- Thirc hin cong tác phéi hgp giüa UBND huyn và các ca quan lien quan 
trong thirc hin cOng tác bâu ci:r; chi dao cong tác nhân sur cüa khOi ca quan 
UBND huyn, phông chuyên môn, dan vj trirc thuc UBND huyn và huàng 
dn cong tác bâu ci1t di biêu HDND các cap. 

- Chi do ca quan Thanh tra huyn, phi hcvp vi các ca quan lien quan trong 
vic giài quyét dan thu khiêu ni, to cáo cüa can b, dáng viên và nhân dan lien 
quan den cong tác bâu cu1r theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- PhM hçTp chi dao chung cong tác bu ci:r trén dja bàn huyn. 

- Chü trI chi dao, theo dOi, huâng dn cOng the bAu cu1r tai xa Dng , Vn 
Thüy. 

3. Các Uy viên Uy ban bu cfr huyn 

3.1. Ba Duong Thj Thép, TiJy viên Ban Chp hành Dãng b huyn, Phó Chü 

tjch UBND huyn: 

- Theo dOi, kim tra dOn dc các xã, thj trn trong vic tnin khai cOng tác b.0 
cü di biêu Quôc hi và bâu cu dai  biu HDND các cp thirc hin theo dung các 
quy djnh cüa pháp 1ut ye bâu cu. 

- Chi do các ca quan, dan vj và UBND các xä, th trn thxc hin cong tác 
thông tin, tuyên truyên ye cOng tác bâu Cu. 

- Chñ trI chi do, theo dOi, hrnlcng dn cOng tác b.0 Cu ti xà Chiêu Vu. 

3.2. Ong Durong Xuân Van, Uy viên Ban Thithng vi Huyn üy, Trung Ban 
TO chu1rc Huyn u, Tru&ng phOng Ni vi1: 

- Tham mum chi do, hng dn ye cOng tác nhân sir di biu HDND thuc 
diên Ban Thithng vii Huyn üy quãn l; chi do, hung dan cOng tác và quy trInh 
nhân si,r trong qua trinh chuân bj cho cuc bâu cu1r. 
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- Chi do Phông Ni vi - Ca quan thu&ng trrc cüa Uy ban bucü huyn, 
thirc hin các cong tác chuyên mon lien quan den cuc bâu Cu; phôi hçip vâi 
Phông Tài chInh - Kê hooch l.p dix toán, chi kinh phi và quyêt toán kinh phi phiic 
vu cho cuôc bâu cü. 

- Chü trI chi dao,  theo dOi, hithng dn cong tác bu cr ti xã Vu Lang. 

3.3. Ong Dffong Trn Huy, Uy viên Ban Thi.thng vi Huyn ñy, Chü nhim 
Uy ban kiêm tra Huyn u: 

- Chi dto UBKT các c.p chü trI, phM hçp voi cac ca quan lien quan trong 
vic giái quyêt dcm thu khiêu nai,  to cáo cüa can b, dáng viên và nhân dan lien 
quan den cong tác bâu cir theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

- PhM hcp chI dao  cong tác kê khai tài san di vâi ngui irng ci:r dai  biu 
FIDND các cap nhiêm k' 2021 - 2026. 

- Chü trI chi dao,  theo dOi, huàng dn cong tác bu c11 ti các xa Hi.rng Vu, 
Trân Yen. 

3.4. Ba Mai Thi Hnh, Uy viên Ban Thuing v11 Huyn üy, Tru&ig Ban 
Tuyên giáo Huyn uT, Giám dôc Trung tam Bôi dithng chinh trj huyn: 

- Tham muu chi dao  cOng tác thông tin, tuyên truyn v cuc bu clr theo 
quy djnh cüa Lut bâu cr và các van bàn, huóng dan cUa Trung uang, cüa tinh ye 
cOng tác bâu cr; chü trI, phôi hçp vôi các Ca quan lien quan thung xuyên nàm bat 
tInh hInh, tu tithng can b, dãng viên và Nhân dan tru&c, trong và sau thii gian 
bâu cfr dai biêu Quôc hôi khóa XV Va bâu cu dai biêu HDND các cap nhiêm k' 
2021 - 2026 dê kjpthäi djnh hu&ng du 1u.n xâ hi, tham mmi chi do các ca quan 
chuc nàng xu l dôi v&i nh€rng vi phm ye cOng tác thông tin, tuyen truyên theo 
quy djnh; chi dao  dâu tranh, phân bác thông tin xâu, dec,  chông phá lam ánh 
hithng den cong tác bâu di biêu Quôc hi khóa XV và bâu cu dti biêu HDND 
các cap nhim k' 2021 - 2026. 

- Chü tn chi do, theo dOi, h1thng dn cong tác b.0 cü tai  các xä Tan Thành. 

3.5. Ong PhI Dti'c Dtro'ng, Uy viên Ban Thung vii Huyn üy, Chi huy 
tmng Ban Chi huy quân sir huyn: 

- Chi dao  v cOng tác bâo dam quc phông, phi hqp vi Cong an huyn 
trong báo dam an ninh chInh trj, trtt tr an toàn xã hi truc, trong và sau bâu cir 
tren dja bàn huyn; chi dao  can b, chiên si, lirc 1uçng dir bj dng viên, dan quân 
tir v tham gia các hoat  dng cüa cuc bâu cu. 

- Chü trI chi dao,  theo dOi, huàng dn cOng tác bu cü t.i các xã Long Dng, 
Bäc Qu'nh. 

3.6. Ong Vu Mnh Hñng, Tnithng COng an huyn: 

- ChU tn, pMi hçip vâi Ban clii huy Quân sr huyn 1p k hoch cong tác 
dam báo an ninh trtt tir, an toàn trong qua trInh chuân bj, truóc, trong và sau cuc 
bâu cr trên dja bàn huyn; chi do can b, chiên si cOng an tham gia các hoat dng 
cüa cuôc bâu cü. 
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- Chü trI chi do, theo dOi, huàng dn cong tác b.0 cfr ti xà Vu San, Tan 

Tn. 

3.7. Ong Vu Quang Hin, Uy viên Ban Chip hành Dãng b huyn, Chánh 

Van phông HDND và LTBND huyn: 

- Chju trách nhim don dc thirc hin các chi dao  cüa Thung trirc HDND, 
UBND huyn ye cong tác bâu cr; Phôi hçip vâi các co quan, dan vj dam bào các 
diêu kin phic vi chu dáo cho cOng tác bâu cü; 

- Chi do T giip vic cüa Uy ban bu ci:r phii trách dja bàn các xã, thj tr.n; 
Chü trI chi do, theo dôi, huing dan Cong tác bâu c1 t.i xã Vu Lê, Chiên Thäng. 

3.8. Ong Duong Hfi'u Phong, '(Jy viên Ban Ch.p hành Dãng b huyn, 
Tru&ng phông Tài chinh - Ké hoch: 

- Chü tn, phi hcip vOi phông Ni v1i giiiip I:Jy ban bu cir huyn quán l, 
phân b chi tiêt kinh phi duqc giao dê to chüc cuc bâu ctr theo quy djnh, dam bâo 
ding mic dich, tiêt kim, hiu qua; 

- Chü trI chi do, theo dOi, hurng din cong tác b.0 cir xã Nhtt Tin. 

3.9. Ong Trmn Due Qu'nh, Uy viên Ban Chap hành Dãng b huyn, Phó 
Trung phông Ni vv: 

- Trirc tiêp tham mi,ru, gii1p Uy ban bu cr huyn trin khai thrc hin các nhim 
vii chuyên mon lien quan den cong tác bâu ctr; tham mtxu tiêp nhn, quãn l, phát 
hành tài lieu, ho sci bâu cir; tong hçip, báo cáo tiên d và kêt qua cuc bâu cü theo quy 
dinh; 

- Chi dao  T giüp vic cüa Uy ban bu ci:r v tang hçip kt qua bu cü ti 
huyn. Chü trI chi dao,  theo dOi, huóng dn cong tác bâu ci:r tai  thj trail Bäc San. 

Trên day là Thông báo phân cong nhim vii cUa các thành vien Uy ban bAu 
ci:r huyn Bäc San. Trong qua trInh triên khai thirc hin nêu có vuàng mac, các 
thành viên, co quan lien quan kp thèi phàn ánh ye Uy ban bâu ci'r huyn (qua 
Phông Ni vii) de thông nhât giài quyêt./. 

]Vo'i nhân: 
- Sâ Ni vu tinh; 
- TT Huyn ui'; 
- TT HDND huyn; 
- Thãnh viên UBBC huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các ban xây dirng Dáng, VPHU; 
- UBMTQVN và các to cht'rc CT-XH huyn; 
- TT HDND, UBND cãc xä, thj tran; 
- Trang thông tin din tr huyn; 
- Liiu: VT. 
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