
UBBC TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ GIÖP VIỆC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-TGV 

 

         Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh phân công nhiệm vụ các thành 

viên như sau:  

 1. Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trƣởng 

 - Lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu cử tại 

các huyện, thành phố. 

  - Triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho UBBC các huyện, 

thành phố. 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Chợ Đồn. 

 - Giao nhiệm vụ cho Thành viên Tổ giúp việc khi phát sinh nhiệm vụ 

ngoài Thông báo này. 

 2. Ông Nông Quốc Hải, Trƣởng phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ, Tổ phó 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật 

chất phục vụ cuộc bầu cử.  

- Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc soạn thảo, ban hành các văn bản phục vụ 

cuộc bầu cử theo thẩm quyền. 

- Thay mặt Tổ trưởng điều hành các hoạt động của Tổ giúp việc khi Tổ 

trưởng vắng mặt. 
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 - Làm thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại thành 

phố Bắc Kạn. 

 - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu cử cho các 

huyện, thành phố. 

  - Triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho UBBC các huyện, 

thành phố. 

 - Làm nhóm trưởng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại 

cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ). 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 3. Bà Đinh Thị Thanh Giang, Trƣởng phòng Nghiệp vụ II, Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó 

 - Tham mưu cho Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trong việc giải 

quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, hướng dẫn của Đảng. 

- Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện Chợ 

Đồn. 

 - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giải quyết, khiếu nại, 

tố cáo theo Quyết định của Đảng. 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban giải quyết nại, tố cáo, an ninh trật tự và 

Y tế. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 4. Ông Bế Ngọc Bình, Trƣởng phòng Tuyên truyền - báo chí - Xuất 

bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó 

 - Tham mưu cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chương trình, 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Na Rì. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin tuyên truyền và 

vận động bầu cử. 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động 

bầu cử. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

5. Bà Nguyễn Thị Phƣơng Nga, Trƣởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật 

và Dân tộc -Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Tổ phó 

 - Tham mưu cho Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận trong 

bầu cử (xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy trình hiệp thương, các 
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hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận 

động bầu cử; công tác tuyên truyền; công tác giám sát bầu cử). 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Pác Nặm. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hiệp thương, lựa chọn 

giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động 

bầu cử. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 6. Ông Vũ Đức Toàn, Phó Trƣởng phòng tham mƣu, Công an tỉnh, 

Tổ phó 

 - Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch 

thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thực 

hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Pác Nặm. 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban giải quyết nại, tố cáo, an ninh trật tự và 

Y tế. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 7. Bà Dƣơng Thị Thảo, Trƣởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ phó 

 - Giúp Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh kiểm tra văn bản của các đơn vị trước khi trình Chủ tịch Ủy ban bầu cử 

tỉnh ban hành. 

 - Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch 

thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. 

 - Là nhóm trưởng giúp việc cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận 

động bầu cử. 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Chợ Mới. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trƣởng phòng Theo dõi công tác Phòng, 

chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác nội 

chính phục vụ bầu cử; 
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 - Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Ngân Sơn; 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật 

tự và y tế; 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính trong công tác 

bầu cử; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 9. Ông Cao Việt Bắc, Trƣởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, 

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên 

- Làm đầu mối cung cấp các thông tin khi lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ đạo các 

nội dung thực hiện công tác bầu cử. 

- Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Na Rì. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 10. Bà Hoàng Thị Anh, Trƣởng phòng Chính quyền - Đoàn thể, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến công tác dân vận trong công tác bầu cử;  

 - Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Bạch Thông; 

- Hướng dẫn thực hiện công tác dân vận trong công tác bầu cử;  

- Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động 

bầu cử; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

11. Bà Hoàng Thị Chinh, Trƣởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Liên đoàn 

Lao động tỉnh, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động cuộc 

bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Chợ Đồn. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 
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 12. Bà Ngô Thị Hoanh, Chánh Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh, Ủy 

viên 

 - Tham mưu cho Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, vận động hội viên Hội nông dân tham gia các hoạt động bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Ba Bể; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

13. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Trƣởng ban Tổ chức - Văn phòng, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Chủ tịch Hội liên hiệp phụ tỉnh  thực hiện nhiệm vụ vận 

động hội viên Hội Phụ nữ tham gia các hoạt động bầu cử. 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Ba Bể. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 14. Ông Phan Trung Thành, Phó Trƣởng phòng Giám sát, kiểm tra 

và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ liên quan đến 

việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND tỉnh; 

 - Phối hợp, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của 

công dân trước, trong và sau thời gian bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ của 

Thanh tra tỉnh; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Na Rì; 

 - Phối hợp kiểm tra việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật 

tự và y tế; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 15. Ông Nông Bảo Trung, Phó Trƣởng phòng Tài chính hành chính 

sự nghiệp, Sở Tài chính, Ủy viên 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ liên quan 

đến kính phí phục vụ công tác bầu cử; 

- Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Ngân Sơn; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 
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 16. Bà Nông Thị Phúc, Trƣởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 

Sở Thông tin và truyền thông, Ủy viên 

 - Tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thực hiện nhiệm vụ 

liên quan đến công tác đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền về cuộc 

bầu cử, xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Chợ Mới; 

 - Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên 

lạc, thông tin tuyên truyền về bầu cử; 

 - Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động 

bầu cử; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 17. Bà Lăng Thị Mơ, Trƣởng Ban xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn Bắc 

Kạn, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Bí thư Tỉnh đoàn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến vận 

động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bầu cử; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Pác Nặm; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 18. Ông Hà Minh Đức, Phó Trƣởng phòng tổ chức Đảng - Đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên 

 - Giúp Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ liên quan đến 

công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 19. Ông Chu Đức Huê, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Ủy viên 

 - Tham mưu cho Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các 

công việc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau 

bầu cử; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh 

trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Ba Bể; 

- Trực tiếp giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật 

tự và y tế; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 
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 20. Ông Dƣơng Văn Hoạt, Phó Trƣởng phòng Xây dựng chính quyền 

và công tác thanh niên, Sở Nội vụ, Ủy viên 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử; 

 - Làm Thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện 

Ngân Sơn. Làm đầu mối chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra, 

giám sát; tổng hợp hoàn thiện các loại chứng từ, báo cáo theo quy định; 

 - Trực tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, xem xét 

hồ sơ, tổng hợp danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê 

khai tài sản, thu nhập của người ứng cử theo quy định; 

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại cơ quan 

thường trực (Sở Nội vụ). 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 21. Ông Ngô Quốc Quỳnh, Trƣởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ban 

Thi đua - Khen thƣởng, Sở Nội vụ, Ủy viên 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử;  

 - Làm Thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện 

Ba Bể. Phối hợp hoàn thiện các loại chứng từ, báo cáo theo quy định; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

22. Bà Lã Thị Tú Lệ, Chuyên viên Phòng Nội chính - Pháp chế, Văn 

phòng UBND tỉnh, Ủy viên 

 - Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm tra văn bản của 

các đơn vị trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành; 

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu để 

phục vụ công tác bầu cử. 

 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

Thành phố Bắc Kạn. 

 - Là nhóm trưởng giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an 

ninh trật tự và y tế. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 23. Ông Hoàng Đức Dũng, Chuyên viên Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy 

viên 

 - Tham mưu cho Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh thực hiện nhiệm vụ vận 

động hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia các hoạt động bầu cử. 
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 - Làm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện Bạch Thông. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 24. Ông Phạm Văn Hải, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền 

và công tác thanh niên, Sở Nội vụ, Ủy viên 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử; xem xét in ấn các loại tài liệu liên quan tới công tác bầu cử (biên bản, thẻ, 

phiếu bầu danh sách niêm yết...), tổng hợp số lượng cử tri, làm Tiểu sử của các 

ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

   - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc ghi chép nội dung trong các cuộc họp của 

Ủy ban bầu cử tỉnh. 

 - Làm Thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện 

Pác Nặm, huyện Chợ Mới. Làm đầu mối chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục 

vụ Đoàn kiểm tra, giám sát; tổng hợp hoàn thiện các loại chứng từ, báo cáo theo 

quy định; 

- Đăng tải tài liệu bầu cử lên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại cơ quan 

thường trực (Sở Nội vụ). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 25. Bà Phạm Mai Vân, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ - Ủy viên 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử. Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trong công tác đấu thầu về gói thầu 

dấu bầu cử, tài liệu, hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri...theo quy định 

 - Nhận, bàn giao dấu bầu cử từ Công an tỉnh và bàn giao cho các huyện, 

thành phố; 

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại cơ quan 

thường trực (Sở Nội vụ). 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

26. Bà Nguyễn Thị Thƣơng Thƣơng, Chuyên viên Phòng Xây dựng 

chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ - Ủy viên 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử; phối hợp, thực hiện công tác đấu thầu về gói thầu dấu bầu cử, tài liệu, hòm 

phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri... theo quy định; 

 - Báo cáo, tổng hợp các loại báo cáo liên quan tới công tác bầu cử theo 

quy định. 
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 - Làm Thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện 

Bạch Thông. Làm đầu mối chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm 

tra, giám sát; tổng hợp hoàn thiện các loại chứng từ, báo cáo theo quy định; 

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại cơ quan 

thường trực (Sở Nội vụ). 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

27. Ông Ma Ngọc Tuân, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền 

và công tác thanh niên, Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm thƣ ký 

 - Giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện các công việc trong công tác bầu 

cử. Tham mưu soạn thảo các Văn bản phục vụ công tác bầu cử; 

 - Là đầu mối liên hệ giữa các thành viên của Tổ giúp việc; 

 - Làm Thư ký đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện 

Chợ Đồn, huyện Na Rì. Làm đầu mối chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

Đoàn kiểm tra, giám sát; tổng hợp hoàn thiện các loại chứng từ, báo cáo theo 

quy định; 

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại cơ quan 

thường trực (Sở Nội vụ). 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ Trưởng phân công. 

 Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo để các đơn vị, địa 

phương và các cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                  
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh (b/c); 

- UBBC tỉnh (b/c); 
- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Thành viên UBBC tỉnh; 

- Thành viên Tổ giúp việc; 

- UBBC huyện, thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: UBBC tỉnh. 

 

TM. TỔ GIÖP VIỆC 
TỔ TRƢỞNG 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

 Vũ Văn Yên 
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 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ BẦU CỬ THEO 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC 

(kèm theo Thông báo số:            /TB-TGV ngày    tháng 02 năm 2021 của Tổ 

giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh) 

 

 I. NHÓM GIÖP VIỆC TIỂU BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

VÀ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 

 1. Bà Dương Thị Thảo, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhóm trưởng. 

2. Ông Bế Ngọc Bình, Trưởng phòng Tuyên truyền - báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên. 

 3. Bà Nông Thị Phúc, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở 

Thông tin và truyền thông, thành viên. 

 4. Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật và 

Dân tộc -Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, thành viên. 

5. Bà Hoàng Thị Anh, Trưởng phòng Chính quyền - Đoàn thể, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, thành viên. 

 II. NHÓM GIÖP VIỆC CHO TIỂU BAN GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO, ANH NINH TRẬT TỰ VÀ Y TẾ 

 1. Lã Thị Tú Lệ, Chuyên viên Phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng 

UBND tỉnh, Nhóm trưởng. 

 2. Đinh Thị Thanh Giang, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Ủy ban kiểm tra 

Tỉnh ủy, thành viên. 

 3. Vũ Đức Toàn, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh, thành viên. 

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Theo dõi công tác Phòng, chống 

tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên. 

5. Ông Phan Trung Thành, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý 

sau thanh tra, Thanh tra tỉnh, thành viên. 

 6. Chu Đức Huê, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

thành viên. 
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 III. NHÓM GIÖP VIỆC CHO CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC ỦY 

BAN BẦU CỬ TỈNH (SỞ NỘI VỤ) 

 1. Ông Nông Quốc Hải, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công 

tác thanh niên, Sở Nội vụ, Nhóm trưởng. 

 2.  Ông Dương Văn Hoạt, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ, thành viên. 

 3. Ông Ngô Quốc Quỳnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ban Thi 

đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ, thành viên. 

 4. Ông Phạm Văn Hải, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ, thành viên. 

 5. Bà Phạm Mai Vân, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công 

tác thanh niên, Sở Nội vụ, thành viên. 

 6. Bà Nguyễn Thị Thương Thương, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính 

quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ, thành viên. 

 7. Ông Ma Ngọc Tuân, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ, thành viên. 
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