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THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 

bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND xã Quang 
Khải về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025; 
Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:
          1. Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban: Phụ trách 
chung.

2. Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban 
Thường trực: Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện 
quy trình bầu cử Trưởng thôn. 

3. Ông Đào Văn Nghĩa, Chủ tịch UB MTTQ xã, Phó Trưởng ban: Chỉ 
đạo Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức Hội nghị giới thiệu, hiệp thương, lập 
danh sách nhân sự ra ứng cử; thực hiện công tác tuyên truyền, động viên cử tri 
tích cực tham gia bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt tỷ lệ 
cao và bàn giao kết quả bầu cử về Thường trực Ban chỉ đạo xã.

4. Ông Phạm Quang Hưng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, 
thành viên: Quán triệt, hướng dẫn và triển khai tới các chi bộ các thôn tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 theo đúng 
Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 25/02/2022 của Ban tổ chức tỉnh ủy Hải 
Dương; Công văn số: 547-CV/HU ngày 17/03/2022 của Ban Thường vụ Hyện ủy 
Tứ Kỳ để thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy Hải Dương.
          5. Bà Vũ Thị Thảo, Phó Chủ tịch HĐND xã, thành viên: Có trách nhiệm 
quán triệt, hướng dẫn và triển khai tới các đại biểu HĐND xã thực hiện nhiệm vụ 
giám sát cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 theo đúng quy định.

6. Bà Vũ Thị Hương, Công chức Văn phòng- Thống kê, Thành viên: 
Tham mưu cho Trưởng ban, Phó trưởng ban việc chuẩn bị các văn bản có liên 
quan đến công tác bầu cử; chuẩn bị phiếu bầu, các biểu mẫu phục vụ cho công 
tác bầu cử; có trách nhiệm hướng dẫn các tổ bầu cử kiểm phiếu; tổng hợp kết quả 
bầu cử; báo cáo kết quả bầu cử theo quy định; tham mưu để Chủ tịch UBND xã 
ra quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn, Phó thôn.

7. Bà Vũ Thị Thuân, Công chức Văn phòng- Thống kê, Thành viên: 
Có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị tốt các các văn bản theo nội dung kế hoạch bầu 
cử trưởng thôn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban 
hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND 
tỉnh Hải Dương.
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8. Bà Nguyễn Thị Tiến, Công chức văn hóa - Xã hội, Thành viên: Có 
trách nhiệm chuẩn bị khánh tiết, biển bảng, hòm phiếu và hướng dẫn các thôn 
trang trí, khánh tiết phục vụ công tác bầu cử. Phối hợp với Đài truyền thanh xã 
tuyên truyền các văn bản bầu cử Trưởng thôn theo chỉ đạo của UBND và của Ban 
chỉ đạo bầu cử xã.

9. Bà Hoàng Thị Cúc, Công chức Tài chính - Kế toán, Thành viên: Có 
trách nhiệm lập dự toán, chuẩn bị kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử.

10. Ông Nguyễn Tiến San và bà Đỗ Thị Dung, Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch, Thành viên: Có trách nhiệm phối hợp với Công an xã kiểm tra, rà soát 
việc lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử trên địa bàn xã đảm bảo 
tính chính xác và đúng các quy định.

11. Ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã, Thành viên: Có trách 
nhiệm đảm bảo công tác an ninh trước, trong và sau bầu cử; phối hợp lập danh 
sách cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử trên địa bàn xã.

12. Ông Vũ Mạnh Đạt, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, Thành viên: 
Có trách nhiệm phối hợp với Ban công an xã đảm bảo công tác an ninh trật tự 
trước, trong, sau bầu cử và phụ trách thôn Nhũ Tỉnh.

13. Trưởng các ban ngành, đoàn thể: Có trách nhiệm tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, hội viên của mình phát huy quyền làm chủ và tích cực tham gia 
để cuộc bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt hiệu quả cao. 
Ông Vũ Văn Huế phụ trách thôn Vũ Xá. Ông Vũ Văn Tuyển phụ trách thôn Tân 
Quang. Bà Vũ Thị Thu Dung phụ trách thôn Nhũ Tỉnh.

14. Các ông Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận của 3 
thôn: Có trách nhiệm thực hiện các bước theo Kế hoạch trên tinh thần tập trung 
dân chủ, có sự lãnh đạo của Đảng; chuẩn bị và chốt nhân sự để tổ chức bầu cử 
chức danh Trưởng thôn ở địa bàn mình phụ trách đạt kết quả tốt nhất.

15. Ông Nguyễn Xuân Ngam, Phó CT UBMTTQ xã, Trưởng Ban 
TTND, Thành viên: Có trách nhiệm triển khai giám sát công tác bầu cử Trưởng 
thôn, thường xuyên phản ánh công tác tổ chức thực hiện kế hoạch về Trưởng Ban 
chỉ đạo xã; cùng tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử 
Trưởng thôn.

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng 
thôn nhiệm kỳ 2022- 2025; đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt các 
nhiệm vụ được phân công và chỉ đạo các thôn thực hiện đúng Quy trình bầu cử 
trưởng thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 
Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã để thống nhất thực hiện./.

 Nơi nhận
- Phòng Nội vụ huyện;
- BTV Đảng ủy, TTHĐND xã;
- Chủ tịch, PCT, công chức UBND xã;
- Chủ tịch MTTQ xã;
- Trưởng các tổ chức CT-XH xã;
- BCĐ bầu cử Trưởng thôn;
- Lưu: VP.

    TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Đức Thuận
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