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CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Bôc lap - Tr do - Hnh phüc

S: 07 /QD-UBBC

Dng Tháp, ngày$ tháng 01 nám 2021

QUYET B!NH
Vêvic thành lap Tiu ban Bão dam an toàn, an ninh,trt ti1'trong côngtác
bâu cfr dai biêu Quôc hôi khóa XV và di biêu Hi dông nhãn dan các cap
nhim ki 2021-2026 tinh Bong Tháp

uc(

BAN BAU ciY TINH BONG THAP

Can ct Luát Bcu ci'i' dcii biu Quo'c hç5i và Hç5i dng nhán dan ngày 25
tháng 6 nàm 2015;
Càn cii' Nghj quye't so' 133/2020/NQ-QHJ4 ngày 17 thángil nàm 2020 cia
QuOc hi ye Ngày bdu th dai biéu Quóc hi khóa XVvà dqi biêu Hi dOng nhán
dan các cap nhiêm kj) 2021 - 2026,
Can ci Quyê't djnh so' 07/QD-UBND- TL ngày 19 tháng0l nãm 2021 cza
Uj) ban nhán dan Tinh ye viçc thành 1p U ban báu c'r tinh DOng Tháp,
Sau khi dd thO'ng nhá't j kiê'n vO'i các ccr quan, td cht'c hi?u quan,
QUYET IMNH:
Biu 1. Thành lap Tiu ban Bâo dam an toàn, an ninh, trt tçr trong cong
tác bâu cr di biu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cap
nhiêm kS' 2021 - 2026 tinh Dng Tháp (sau day gçi chung là Tiêu ban Bàn dam
an ninh, trt tu), gôm các ông:
1. Ong Nguyn Van Hiêu, Giám dc Cong an tinh, U' viên U' ban b.0
cir, Tru&ng Tiêu ban;
2. Ong Nguyn Hüu Cuong, Chi huy tnrOng B Chi huy quân si1 tinh, U
viên U ban bâu cCr, Phó Trung Tiêu ban;
3. Ong Lê Van Lun, Chi huy trlr&ng B Chi huy Bô di biên phOng, U'
viên U' ban bâu cir, Phó Trwing Tiêu ban;
4. Ong Nguyn Hi'ing Ci.thng, Phó Chánh Van phông Tinh Ui', Thành viên;
5. Trrnmg phông PhOng An ninh chInh tr ni bô, Cong an Tinh, Thành viên;
6. Tru'O'ng phông Phông Tham mllu, Cong an Tinh, Thành viên;
7. Tru'ing phOng PhOng Quán I,2 hành chInh ye trt tir xã hi, Cong an
TIITh, Thành viên.
Biu 2. Tiêu ban Báo dam an toàn, an ninh, trt tir có nhim vii gi1p U'
ban bu cir tinh chi dao cOng tác dam báo an ninh, trt tix, an toàn xA hi trong
cOng tác bâu ci'r dti biêu QuOc hi khóa XV và dai biêu Hi dOng nhân dan các

cp nhirn k' 2016 - 2921 theo quy djnh cüa pháp 1ut và kt thüc hot dng khi
U' ban bâu ctr Tinh két thüc nhim vu. Nhiém vii ct th cüa trng thành vien do
Tru&ng Tiêu ban phân cong.
B phn thixèng trirc cüa Tik ban d.t tai Cong an Tinh.
Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k2.
Diu 3. Các ông có ten tai Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt
dinh nay.!.
Noi nhân:
- Nhu Diêu 3;
- TT.TU; TT.HDND Tinh;
- CT, PCT.UBND Tinh;
- Các Co quan, ban Bang Tinh;
- MTTQ và các doàn the Tinh;
- Các sâ, ban, nganh Ttinh;
- TT.HDND, UBND cap huyn, cap xã;
- UV UBBC Tinh;
- Luu: VT, SNV.
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