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THÔNG BÁO  

V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ theo dõi, nắm bắt tình hình công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh  

 
 

Ngày 30/3/2021, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-SNV 

thành lập Tổ theo dõi, nắm bắt tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (sau đây gọi chung là Tổ công tác). Để mỗi thành viên Tổ công tác 

xác định rõ ràng nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tổ 

công tác, Giám đốc Sở phân công:  

1. Ông Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở: Tổng hợp chung tình hình công 

tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. 

2. Ông Nguyễn Xuân Các - Phó Giám đốc Sở: Theo dõi tình hình công tác 

chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử tại các huyện: Cẩm Khê, Thanh Thủy, Tam 

Nông, Đoan Hùng, Lâm Thao và thị xã Phú Thọ; nắm bắt tình hình tư tưởng của 

cử tri và đồng bào công giáo liên quan đến công tác bầu cử ở các địa phương. 

3. Bà Hồ Thị Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở: Theo dõi tình hình công 

tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử tại các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên 

Lập, Thanh Ba, Hạ Hòa, Phù Ninh và thành phố Việt Trì; công tác tổ chức bầu cử 

của các địa phương, đơn vị để làm căn cứ xét Thi đua, khen thưởng theo thẩm 

quyền khi tổ chức tổng kết công tác bầu cử.  

4. Cử ông Nguyễn Hữu Cầu - Phó Trưởng Ban Tôn giáo theo dõi nắm bắt 

tình hình công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại huyện Thanh Thủy; cử ông 

Nguyễn Phương Sinh - Phó Chánh Văn phòng Sở theo dõi nắm bắt tình hình 

công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại huyện Tân Sơn. 

5. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm 

bắt, tổng hợp và kịp thời báo cáo Giám đốc Sở tình hình công tác chuẩn bị và tổ 

chức cuộc bầu cử tại các đơn vị được phân công. 
 

Nơi nhận: 
- UBBC các huyện, thành, thị; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Thành viên Tổ công tác;  

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Ngô Đức Thịnh 
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