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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022 - 2025

Căn cứ Quyết định số  134    /QĐ-UBND ngày  14   tháng 6 năm 2022 của 
Uỷ ban nhân dân xã về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022-2025; 

Ban chỉ đạo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, như sau:
1. Ông: Trần Văn Huy-  Bí thư  ĐU, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ 

đạo bầu cử, phụ trách chung công tác bầu cử trong toàn xã;

2. Ông: Mạc Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã,  phó trưởng ban bầu cử xã, chỉ đạo công tác hiệp thương giới thiệu 

người ra ứng cử bầu trưởng thôn; Chỉ đạo công tác bầu cử tại thôn Dưỡng Thái 

Trung.

3. Ông: Đỗ Mạnh Đàm - Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ xã, phó ban 

thường trực bầu cử xã; phụ trách công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng 

cử bầu trưởng thôn; chỉ đạo công tác bầu cử tại thôn Dưỡng Thái Nam

4. Ông: Đỗ Quang Đạo - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, 

Phó trưởng ban  BCĐ bầu cử xã, Chỉ đạo công chức chuyên môn làm tốt công tác 

tuyên truyền trang trí khánh tiết; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc 

bầu cử; chỉ đạo lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình; chỉ đạo công tác bầu cử 

thôn Dưỡng Thái Bắc.

5. Bà: Vũ Thị Hoa, Công chức Tài chính - Kế toán xã, Thành viên BCĐ 

bầu cử; phối hợp với văn phòng UBND xã phân bổ kinh phí; chịu trách nhiệm 

quản lý sử dụng nguồn kinh phí phục công tác bầu cử; 

6. Bà: Phan Thị Hoa: Công chức Văn phòng thống kê UBND xã – Thành 

viên BCĐ bầu cử; phụ trách công tác in ấn các tài liệu, biểu mẫu, cơ sở vật chất 
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và tổng hợp báo cáo công tác bầu cử; Tham mưu UBND xã, BCĐ bầu cử ra các 

Quyết định, văn bản chỉ đạo cuộc Bầu cử;

7. Ông: Vũ Văn Dương - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã – 

Thành viên BCĐ bầu cử: chỉ đạo lực  lượng quân sự làm tốt công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; cùng với ông Đỗ Mạnh Đàm phụ trách bầu cử 

thôn Dưỡng Thái Nam

8. Ông: Nguyễn Đình Toàn – Đảng ủy viên-Trưởng Công an xã Thành viên 

BCĐ bầu cử , chỉ đạo lực  lượng công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn cho cuộc bầu cử; chỉ đạo công an xã , phối hợp với các thôn cùng tổ trưởng 

tổ bầu cử lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình. 

9. Ông: Trần Văn Hùng – Đảng ủy viên,CC VHXH, Trưởng đài TT xã,Bí 

thư Chi bộ thôn Dưỡng Thái Trung – Thành viên BCĐ có trách nhiệm thực hiện tốt 

công tác thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử trên đài TT 

xã; thực hiện hiện công tác trang trí khánh tiết chung và bên ngoài các điểm bầu cử 

tại các thôn, chỉ đạo công tác nhân sự bầu trưởng thôn Dưỡng Thái Trung, phối hợp 

tham mưu lập danh sách tổ bầu cử ở thôn.

10. ông: Đỗ Văn Hưng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Bí thư 

Chi bộ thôn Dưỡng Thái Bắc có trách nhiệm: Tuyên truyền hộ viên hội Nông dân 

đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ chỉ đạo công tác hiệp thương nhân sự 

bầu trưởng thôn Dưỡng Thái Bắc, phối hợp tham mưu lập danh sách tổ bầu cử ở 

thôn.

11. Ông Trần Văn Hồi- Công chức Tư pháp hộ tịch- Thành viên BCĐ bầu 

cử có trách nhiệm tham mưu rà soát các văn bản ban hành của UBND xã, Ban chỉ 

đạo bầu cử xã về công tác bầu cử.

12. Bà Đỗ Thị Hảo- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Dưỡng Thái Nam; ông Đỗ 

Văn Nét –Trưởng ban công tác Mặt thôn thôn Dưỡng Thái Nam, ông Đỗ Văn Săn-

Trưởng ban CTMT thôn Dưỡng Thái Trung, ông Trần Đức Diến- Trưởng ban 

CTMT thôn Dưỡng Thái Bắc- Thành viên BCĐ có trách nhiệm tham mưu lập danh 

sách tổ bầu cử, hiệp thương nhân sự bầu trưởng thôn tại địa bàn thôn phụ trách.
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13. Bà Trần Thị Luyện-Đảng ủy viên, Chủ tịch hội PN xã, ông Mạc Văn 

Trịnh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN xã, ông Nho Văn Cường- Chủ tịch hội CCB 

xã, bà Đỗ Thị Yêm- Chủ tịch hội NCT xã-Thành viên BCĐ bầu cử có trách nhiệm 

vận động đoàn viên, hội viên đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ.

14. Các thành viên BCĐ bầu cử, Trưởng thôn theo chức năng, nhiệm vụ 

được phân công chủ động tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 

bầu cử.

Ban chỉ đạo bầu cử xã thông báo tới các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể trong xã biết để phối hợp tổ chức thực hiện cuộc bầu cử 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ (để b/c);           
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ và các Đoàn thể xã;
- Các thành viên BCĐ;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu.         

TM. BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ
 TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH UBND XÃ
TRẦN VĂN HUY
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