
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 

HĐND TỈNH SỐ 01  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 50/TB-BBC1 TP. Lạng Sơn , ngày 11 tháng 5  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND  

tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ban Bầu cử số 01)  

tại Đơn vị bầu cử số 01, thành phố Lạng Sơn 

 

 

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

năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2021 – 2026; 

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 01 (sau đây gọi tắt là Ban bầu cử số 01) 

Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban bầu cử số 01, cụ thể như sau: 

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN BẦU CỬ 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban bầu cử số 01 có những nhiệm vụ và 

quyền hạn sau đây: 

1. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử 

thuộc đơn vị bầu cử; 

2. Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết 

danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; 

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc 

bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; 

4. Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử chậm nhất 

là 15 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 08/5/2021); 

5. Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các 

Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của 

các Tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến; nhận 

và chuyển đến Ủy ban bầu cử tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu 

Quốc hội; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử tương ứng khiếu nại, tố cáo về 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 
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7. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu 

của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử cùng cấp; 

8. Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đến Ủy ban bầu 

cử ở tỉnh; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy 

ban bầu cử cùng cấp; 

9. Tổ chức thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có). 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN BẦU CỬ SỐ 01 

1. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành 

phố, Trưởng Ban bầu cử số 01: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chung của Ban bầu cử số 01. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban bầu cử số 01, đôn đốc 

thực hiện các công việc liên quan đến cuộc bầu cử.  

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

tịch thường trực HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban bầu cử số 01.    

- Giúp Trưởng Ban bầu cử số 01 chỉ đạo các hoạt động chung của Ban 

bầu cử số 01; giải quyết những nhiệm vụ của Ban bầu cử số 01 khi được Trưởng 

ban ủy quyền;  

- Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác bầu cử; chịu trách nhiệm 

nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử HĐND tỉnh cho UBND các phường, xã 

thuộc đơn vị bầu cử số 01 để phân phối cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày 

trước ngày bầu cử;  

- Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐND 

tỉnh của các Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; 

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dâñ, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Vĩnh Trại. 

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

UBND thành phố, Phó Trưởng Ban bầu cử số 01.    

- Giúp Trưởng Ban bầu cử số 01 chỉ đạo các hoạt động chung của Ban 

bầu cử số 01; giải quyết những nhiệm vụ của Ban bầu cử số 01 khi được Trưởng 

ban ủy quyền;  

- Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của 

Uỷ ban bầu cử tỉnh; Phối hợp với Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng Ban bầu cử 

chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đến Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dâñ, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại xã Hoàng Đồng. 
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4. Bà Trần Thị Hợp, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành 

phố Lạng Sơn, Uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Hoàng Văn Thụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

5. Ông Hoàng Thái Lâm, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-

UBND thành phố, Uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Vĩnh Trại; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

6. Bà Hoàng Thị Tuyến, Thành uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế 

hoạch thành phố, uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Tam Thanh; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

7. Ông Đoàn Quang Đạt, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành 

phố, Uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Vĩnh Trại; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

8. Bà Hồ Thị Tố Uyên, Thành uỷ viên, Chánh Thanh tra thành phố, Uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại phường Hoàng Văn Thụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

9. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Lao động, TB&XH thành phố, 

Uỷ viên 

- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại xã Hoàng Đồng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

10. Ông Đỗ Thành Chung, Phó Trưởng Công an thành phố, Uỷ viên 
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- Trực tiếp hướng dâñ, theo dõi, kiểm tra viêc̣ triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hôị đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại xã Hoàng Đồng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban bầu cử phân công. 

11. Bà Lê Thị Trân  

Phương, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Uỷ viên 

Có trách nhiệm nhận và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại 

biểu HĐND tỉnh do các Tổ bầu cử gửi đến; xây dựng biên bản xác định kết quả 

bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 01 để gửi đến Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh; thực hiện các báo cáo của Ban bầu cử theo quy định. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử số 

01. Đề nghị các Thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TT Thành uỷ, HĐND, UBND TP; 

- UBMTTQ thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các 

phường, xã: HVT, TT, VT, HĐ; 

- Phòng Nội vụ; 

- Các thành viên Ban bầu cử HĐND tỉnh 

số 01 (theo Quyết định số 608/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2021) ; 

- C, PCVP UBND TP; 

- Lưu: VT. 

 TM. BAN BẦU CỬ HĐND TỈNH SỐ 01 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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