
ỦY BAN BẦU CỬ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /TB-UBBC       TP.Lạng Sơn, ngày      tháng  02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 ngày 17/01/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên 

Ủy ban bầu cử thành phố như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn  

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Lạng Sơn: 

- Chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố; lãnh đạo hoạt động của 

Ủy ban bầu cử thành phố; 

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn.  

2. Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn 

2.1. Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân thành phố: 

- Trực tiếp chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp 

với Ủy ban bầu cử thành phố trong thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn, 

kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; chỉ đaọ Thường trưc̣ Hôị đồng nhân dân 

các phường, xã trong triển khai thưc̣ hiêṇ công tác bầu cử; 

- Chỉ đạo công tác dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được 

giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 
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- Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn thành phố. 

2.2. Bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng 

Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố Lạng Sơn: 

- Chịu trách nhiệm trong công tác nhân sự khối Mặt trận Tổ quốc; chỉ 

đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện 

công tác hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp xã và công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; 

- Chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, danh sách lý lịch trích ngang, bản 

sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu 

ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố từ Ủy ban bầu 

cử thành phố để tiến hành hiệp thương theo quy định; 

- Chỉ đạo các cơ quan thuộc khối Dân vận và các đoàn thể 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; 

- Phối hợp chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn thành phố; 

- Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại xã Mai pha. 

3. Các Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn 

3.1. Bà Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân thành phố: 

- Cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đaọ, hướng 

dâñ, kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc trách nhiêṃ của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ 

đạo Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã trong triển khai thưc̣ hiêṇ 

công tác bầu cử; 

- Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Vĩnh Trại. 

3.2. Ông Đặng Quốc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phối hợp 

công tác với Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Chỉ đạo về công tác hướng dẫn, thẩm tra, xác minh, kết luận, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan 

đến công tác bầu cử (nếu có) theo quy định của pháp luật; chỉ đạo công tác 

kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tư cách đại 

biểu Hội đồng nhân dân được bầu; 

- Chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị; an toàn giao thông phục vụ cuộc 

bầu cử; 

- Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Hoàng 
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Văn Thụ. 

3.3. Bà Nông Bích Diệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các 

phường, xã chuẩn bị cơ sở vật chất; trang trí, khánh tiết để tổ chức tốt cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; 

- Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử đối với các phòng, 

ban, đơn vị thành phố và xã Hoàng đồng. 

3.4. Bà Ngô Bích Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ 

chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thành phố: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác và quy trình nhân sự trong quá trình chuẩn 

bị cho cuộc bầu cử; 

- Chỉ đạo phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử thành 

phố, thực hiện các công tác liên quan đến cuộc bầu cử; tham mưu xây dựng các 

văn bản, báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, của Ủy ban nhân dân thành phố 

về công tác bầu cử; chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn về nghiệp vụ bầu cử; 

- Chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Chi Lăng. 

3.5. Ông Nguyễn Hữu Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng 

Công an thành phố: 

- Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong 

suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; 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 phường Tam Thanh. 

3.6. Ông Nguyễn Văn Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố: 

- Chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng; chỉ đạo cán bộ, chiến 

sĩ, công nhân viên quốc phòng, 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 xã Quảng Lạc. 

3.7. Bà Liễu Thị Diệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó 

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố: 

- Thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các cơ quan 

tham mưu giúp việc Thành ủy tham gia và tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử; 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại xã Mai pha. 

3.8. Ông Nguyễn Bá Khoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

thành phố. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố 
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trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên 

công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Đông Kinh. 

3.9. Ông Hoàng Thái Lâm, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố phối hơp̣ 

với Ủy ban bầu cử thành phố trong thưc̣ hiêṇ công tác bầu cử; 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành uỷ đảm bảo các điều kiện về 

kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác bầu cử; 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Vĩnh Trại. 

3.10. Bà Hoàng Thị Tuyến, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố: 

- Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử 

trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; chủ trì, phối hợp với Phòng 

Nội vụ thành phố giúp Uỷ ban bầu cử thành phố quản lý, phân bổ chi tiết kinh 

phí được giao để tổ chức cuộc bầu cử theo quy định, đảm bảo đúng mục đích, 

tiết kiệm, hiệu quả; 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Tam Thanh. 

3.11. Bà Hoàng Minh Thảo, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố: 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin trong việc phối hợp với các đơn vị 

Bưu chính, Viễn thông đảm bảo công tác thông tin, truyền thông thông suốt 

phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử.  

- Tham mưu cho UBBC phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn và các cơ quan báo chí tuyên truyền, đưa tin, phản ánh kịp thời 

các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố triển khai 

công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao ý thức 

làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện 

công tác bầu cử. 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại xã Hoàng Đồng. 

3.12. Bà Lê Thị Trân Phương, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 

- Là Ủy viên kiêm Thư ký của Ủy ban bầu cử thành phố Lạng Sơn. Chịu trách 

nhiệm tham mưu giúp Ủy ban bầu cử thành phố thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn liên quan đến công tác bầu cử; tham mưu tiếp nhận, quản lý, phát hành tài 

liệu, hồ sơ bầu cử; tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả cuộc bầu cử theo quy định. 

- Phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại phường Chi Lăng. 
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Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử 

thành phố Lạng Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các  

thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Ủy ban bầu cử thành 

phố (qua Phòng Nội vụ) để thống nhất giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBBC tỉnh (b/c); 

- UB MTTQ tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành viên UBBC TP; 

- Ban TC Thành uỷ; 

- Ủy ban MTTQVNTP; 

- Các phòng, ban đảng, đoàn thể TP; 

- HĐND, UBND các phường, xã; 

- Phòng Nội vụ (3b); 

- Đài TT -TH tỉnh; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu VT, UBBC. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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