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THÔNG BÁO 

phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

----- 
 

Căn cứ Quyết định số 85-QĐ/HU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện phân công nhiệm vụ các thành viên như 
sau: 

1. Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư 
Huyện ủy, Trưởng Ban. 

Lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 
huyện; chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; triệu tập và chủ trì các 
cuộc họp của Ban Chỉ đạo bầu cử huyện. 

2. Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực. 

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ 
đạo và các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện theo sự phân 
công của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Chỉ đạo Thường trực HĐND huyện triển khai thực hiện công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
theo đúng quy định. 

Chỉ đạo Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng Đề án nhân sự đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo HĐND huyện, các 
ban của HĐND huyện; cho ý kiến nhân sự lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 
2021 - 2026 theo thẩm quyền để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định. 

Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban. 

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện, UBND huyện trong việc thực hiện các 
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nhiệm vụ về công tác bầu cử trên địa bàn huyện; chỉ đạo bảo đảm kinh phí cho 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 theo quy định hiện hành. 

Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

4. Đồng chí Hoàng Minh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện, Phó Trưởng Ban. 

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác hiệp thương, 
giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; hướng dẫn công tác hiệp 
thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và công tác tiếp xúc cử tri, 
vận động bầu cử; kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quy trình hiệp thương, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người ứng cử, vận động bầu 
cử... 

Tham mưu chỉ đạo khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
trong tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử, tham gia và tổ chức thực hiện tốt cuộc 
bầu cử, chủ động nắm tình hình cử tri, chỉ đạo công tác vận động cử tri tham gia 
các hoạt động bầu cử, đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. 

Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Nhất Hòa, 
Nhất Tiến. 

Chịu trách nhiệm trong công tác nhân sự khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội huyện. 

5. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân huyện, Thành viên. 

Chỉ đạo công tác nhân sự của khối cơ quan HĐND; chỉ đạo Thường trực 
HĐND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử. 

Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng Đề án nhân sự đại biểu HĐND 
huyện, lãnh đạo HĐND huyện, các ban của HĐND huyện; thống nhất việc dự kiến 
cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu 
HĐND huyện; 

Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Tân Lập, Tân 
Hương. 

6. Đồng chí Lộc Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thành viên. 

Chỉ đạo thực hiện phối hợp giữa UBND huyện và các cơ quan liên quan 
trong thực hiện công tác bầu cử; chỉ đạo công tác nhân sự của khối cơ quan UBND 
huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện và hướng dẫn công 
tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 
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Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Đồng Ý, Vạn 
Thủy. 

7. Đồng chí Dương Xuân Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thành viên. 

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND thuộc 
diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn công tác và quy trình 
nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác 
thẩm định tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. 

Chỉ đạo Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện, thực 
hiện các công tác chuyên môn liên quan đến cuộc bầu cử; phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch lập dự toán, chi kinh phí và quyết toán kinh phí phục vụ cho cuộc 
bầu cử. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Chiêu Vũ, 
Vũ Lăng. 

8. Đồng chí Dương Trần Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành viên. 

Chỉ đạo UBKT các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong 
việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên 
quan đến công tác bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, của tỉnh. 

Phối hợp chỉ đạo công tác kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Hưng Vũ, 
Trấn Yên. 

9. Đồng chí Mai Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Thành 
viên. 

Tham mưu chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử theo quy 
định của Luật bầu cử và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công 
tác bầu cử; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm chắc 
tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau thời gian bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 để kịp thời định hướng dư luận xã hội, tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức 
năng xử lý đối với những vi phạm về công tác thông tin, tuyên truyền theo quy 
định; chỉ đạo đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, chống phá làm ảnh hưởng đến 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Tân Thành, 
Vũ Lễ. 
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10. Đồng chí Phí Đức Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy 
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Thành viên. 

Chỉ đạo về công tác bảo đảm quốc phòng, phối hợp với Công an huyện trong 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử trên địa 
bàn huyện; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 
tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Long Đống, 
Bắc Quỳnh. 

11. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện, Thành viên. 

Chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trước, trong và sau cuộc bầu cử trên địa bàn huyện; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công 
an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại các xã Vũ Sơn, Tân 
Tri. 

12. Đồng chí Trần Đức Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 
Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thành viên. 

Tham mưu thực hiện các công tác chuyên môn liên quan đến cuộc bầu cử; 
hướng dẫn bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 

Tham mưu xây dựng các văn bản của Ủy ban bầu cử huyện, của Ủy ban 
nhân dân huyện về công tác bầu cử; chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn về nghiệp 
vụ bầu cử trong toàn huyện; tham mưu phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 
lập dự toán, chi kinh phí và quyết toán kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử. 

Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại thị trấn Bắc Sơn, xã 
Chiến Thắng. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c), 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (B/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy (B/c), 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (B/c), 
- Các thành viên BCĐ bầu cử huyện (QĐ số 85), 
- Các ban xây dựng Đảng, VPHU, MTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 
- Các phòng, ban và tương đương cấp huyện, 
- Các đồng chí Ủy viên BCHĐB huyện, 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 
- Lưu VT. 

BÍ THƯ 
kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Hoàng Văn Tạo 
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