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Số: 41 /QĐ-SNV

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ chuyên viên của Sở Nội vụ về công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh
Người ký: Sở Nội vụ
Email:
sonoivu@langson.g
ov.vn
Cơ quan: TỉnhGIÁM
Lạng
Sơn

ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 19/02/2016 của Ủy ban bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh
niên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ chuyên viên của Sở Nội vụ về công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 (gọi
tắt là Tổ chuyên viên về công tác bầu cử), gồm các thành viên như sau:
1. Ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng;
2. Ông Vũ Đức Thiện, Chánh Văn phòng Sở, Tổ phó;
3. Bà Hoàng Lan Hương, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và
Công tác thanh niên, Tổ phó;
4. Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng, tổ viên;
5. Ông Mã Văn Đâu, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công
tác thanh niên, tổ viên;
6. Ông Nguyễn Xuân Nhất, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và
công tác thanh niên, tổ viên;
7. Ông Nguyễn Khắc Phương, Trưởng phòng Công chức, viên chức, tổ
viên;
8. Ông Lương Ngọc Thịnh, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, tổ
viên;
9. Ông Quách Văn Lý, Phó Chánh Thanh tra Sở, tổ viên;
10. Ông Lưu Trung Hậu, Phó Trưởng phòng Tổ chức, biên chế, tổ viên;

11. Ông Hoàng Minh Tuyền, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, tổ
viên;
12. Bà Lương Thị Thơ, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và
Công tác thanh niên, tổ viên;
13. Bà Lâm Lan Hương, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và
công tác thanh niên, tổ viên;
14. Nguyễn Hải Hoàng, Chuyên viên Phòng Tôn giáo, tổ viên;
15. Ông Vũ Thanh Thụy, Chuyên viên Văn phòng sở, tổ viên.
Điều 2. Tổ chuyên viên về công tác bầu cử có trách nhiệm giúp Giám đốc
sở:
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử do Sở Nội vụ, cơ
quan thường trực về công tác bầu cử của tỉnh được giao đảm nhiệm.
2. Thường xuyên nắm diễn biến, tiến độ, tình hình về công tác bầu cử
trong toàn tỉnh; Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử khi
được phân công; tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai các công việc khác nhằm phục vụ tốt
cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016 - 2021.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và tương
đương, Trưởng các tổ chức trực thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh; b/c
- UBBC tỉnh;
- Lãnh đạo SNV;
- Phòng XDCQ&CTTN, VP sở;
- Website SNV;
- Lưu: VT.
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