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THÔNG BÁO 
Lịch làm việc của Ban chỉ đạo bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện đối với Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16 
 

  

 Thực hiện Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện 

đối với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo bầu cử 

huyện thông báo lịch làm việc với Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16, cụ thể như 

sau: 

 1. Thành phần 

 * Đoàn làm việc của huyện: 

  - Đồng chí Vũ Thị Tuyến – Chủ tịch HĐND huyện – Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện: Trưởng đoàn. 

 - Đồng chí Dương Thị Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện – Thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện. 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện. 

- Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện. 

 - Đồng chí Cao Huy Hải, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 

 - Đồng chí Nông Thị Huyền Trang – Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; 

 - Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn. 

 * Thành phần làm việc của Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16: Lãnh đạo 

Đảng ủy, chỉ huy đơn vị; các đồng chí cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách, 

phục vụ công tác bầu cử và các thành phần khác do đơn vị chủ động mời. 

 2. Nội dung làm việc 

 - Việc thành lập các tổ bầu cử sau khi Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn 

số lượng khu vực bỏ phiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri của đơn vị bỏ phiếu nơi đơn vị 

đóng quân. 

- Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 - Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (cơ sở vật 



 2 

chất, hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử); đề nghị, kiến nghị công tác phối 

hợp giữa huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện đối với các đơn vị lực 

lượng vũ trang trong công tác bầu cử. 

 3. Thời gian: 

 - Thời gian làm việc: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/4/2021 (thứ năm). 

 - Thời gian xuất phát từ UBND huyện đi Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16: 

07 giờ 30 phút. 

 4. Địa điểm: Tại Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16. 

  

 Trân trọng đề nghị lãnh đạo Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16 phối hợp 

chuẩn bị các nội dung làm việc theo thông báo./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16; 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn; 

- Văn phòng HU, VP HĐND & UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

Vũ Thị Tuyến 
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