
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBBC 

 

Yên Định, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ủy ban bầu cử huyện Yên Định 

 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử huyện theo quy định tại 

Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyết 

định số 155/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

thành lập Ủy ban bầu cử huyện Yên Định, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phân 

công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, cụ thể như sau: 

1. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử: Phụ trách chung và chỉ đạo 

toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử huyện; 

trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

Chỉ đạo, theo dõi công tác bầu cử tại thị trấn Thống Nhất. 

2. Ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử: Giúp Chủ tịch 

Ủy ban bầu cử huyện điều hành công việc thường xuyên của Ủy ban bầu cử 

huyện; chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan về công tác nhân sự và công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo các 

Ban của Huyện ủy, Mặt trận và Đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện triển khai, 

tổ chức thực hiện công tác bầu cử. 

Chỉ đạo, theo dõi công tác bầu cử tại thị trấn Quán Lào. 

3. Ông Trịnh Văn Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy 

ban bầu cử: Chỉ đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực 

hiện công tác bầu cử, các nội dung liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Định Tăng, Định Công. 

4. Ông Lê Đức Thọ, 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 Chủ tịch Ủy ban bầu cử: Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

huyện, cấp xã triển khai thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo công tác 

hiệp thương, lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng 
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nhân dân huyện; công tác mặt trận tham gia giám sát cuộc bầu cử theo quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Thái, Yên Thọ, Yên Thịnh. 

5. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử: Giúp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện công tác bầu cử; phụ trách tài chính Ủy ban bầu cử. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Định Long, Yên Phú. 

6. Bà Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 

Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử: Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan chức năng chuẩn bị về công tác nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Trường, Yên Trung, Định 

Liên. 

7. Ông Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên: Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo quy định của pháp luật. 

Làm Trưởng Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và theo dõi, chỉ 

đạo công tác bầu cử tại xã Định Hòa, Định Thành, Định Tiến. 

8. Ông Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên: Chỉ đạo thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Làm Trưởng Tiểu ban Thông tin và Tuyên truyền; theo dõi, chỉ đạo công 

tác bầu cử tại xã Yên Ninh, Yên Hùng, Yên Lạc. 

9. Ông Lương Phan Long, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng Công an huyện, Ủy viên: Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế 

hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử; 

chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu 

cử; nắm tình hình về an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ nhân sự ứng cử. 

Làm Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự và theo dõi, 

chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Lâm, Quý Lộc. 

10. Ông Phạm Quang Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy viên: Chỉ đạo lực lượng quân đội, 

phối hợp với công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật, xây dựng kế hoạch sẵn 
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sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng quân đội tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Định Bình, Định Hưng. 

11. Ông Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên: Giúp Chủ tịch Ủy ban 

bầu cử giữ mối liên hệ phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc triển khai, thực 

hiện công tác bầu cử; phụ trách thi đua, khen thưởng công tác bầu cử; trực 

tiếp chỉ đạo công tác thông tin và tuyên truyền. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Tâm, Yên Phong. 

12. Ông Hoàng Văn Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên: Giúp Ủy ban bầu cử các 

công việc về tổ chức, triển khai cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật; chỉ 

đạo, nắm tình hình các vụ việc phức tạp, điểm nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Định Tân, Định Hải. 

13. Ông Hoàng Văn Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Ủy 

viên: Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản của Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử huyện về công tác 

bầu cử; hoàn thiện các báo cáo của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện để báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Trường. 

14. Ông Hoàng Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên: Phối hợp với 

Phòng Nội vụ, xây dựng kế hoạch và cấp phát kinh phí, bảo đảm kịp thời 

kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử; kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tài 

chính các cấp thực hiện việc sử dụng kinh phí bầu cử bảo đảm tiết kiệm, 

đúng mục đích; thực hiện việc quyết toán kinh phí bầu cử đúng quy định 

của pháp luật. 

Theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Yên Trung. 

15. Bà Trịnh Lê Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử: Chỉ đạo, hướng 

dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch kiểm tra 

công tác bầu cử; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ủy ban bầu cử; tổng hợp 

tình hình, kết quả cuộc bầu cử, định kỳ báo cáo việc triển khai công tác bầu cử; 
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tham mưu, chuẩn bị công tác hậu cần, kinh phí, in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ 

bầu cử. 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công và địa bàn phụ trách, các thành viên Ủy 

ban bầu cử huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác xây dựng 

kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chủ 

động phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác bầu cử, bảo đảm yêu cầu và kế hoạch đề ra; định kỳ thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo vào ngày 25 tháng 02 và ngày 23 tháng 3 năm 2021 (riêng 

tháng 4, tháng 5 thực hiện sẽ có hướng dẫn cụ thể chế độ thông tin, báo cáo). 

Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử, nếu có 

vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các thành viên kịp thời phản 

ánh về Ủy ban bầu cử (qua Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy 

ban bầu cử) để tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết kịp thời. 

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện, có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban 

bầu cử huyện có văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác bầu cử; đồng thời, cung 

cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, tham mưu văn bản 

hướng dẫn cho các thành viên Ủy ban bầu cử huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- TTr. Huyện Ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Các Ủy viên Ủy ban bầu cử huyện; 

- UB MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể; 

- VP Huyện ủy và các Ban của Huyện ủy; 

- VP HĐND-UBND huyện và các Ban 

HĐND huyện; 

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Tiến Dũng 
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DANH SÁCH, SỐ ĐIỆN THOẠI 

THÀNH VIÊN ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN YÊN ĐỊNH 

 

TT Họ và tên, chức vụ Điện thoại 

1 
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử. 
0904.259.077 

2 

Ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy 

ban bầu cử. 

0903.468.316 

3 

Ông Trịnh Văn Thể, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. 

0983.513.969 

4 

Ông Lê Đức Thọ, 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 Chủ tịch Ủy ban 

bầu cử. 

0904.449.133 

5 

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử. 

0912.133.661 

6 

Bà Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy 

ban bầu cử. 

0912.602.737 

7 
Ông Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên. 
0915.040.914 

8 
Ông Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên 
0912.602.428 

9 
Ông Lương Phan Long, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Công an huyện, Ủy viên. 
0912.046.999 

10 
Ông Phạm Quang Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy viên. 
0983.173.358 

11 
Ông Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên 
0912.275.189 

12 
Ông Hoàng Văn Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên. 
0912.028.221 

13 

Ông Hoàng Văn Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện, Ủy viên. 

0916.905.858 

14 
Ông Hoàng Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên. 

0904.169.400 

15 

Bà Trịnh Lê Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy 

ban bầu cử. 

0918.663.589 
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