
   

 

            Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 31/01/2021 của Ủy ban Bầu cử 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về Kế 

hoạch công tác y tế phục vụ cho bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026;  

Để đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ công tác 

bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở y tế  

xây dựng văn bản hướng dẫn và nội dung truyền thông về bầu cử như sau: 

         1. Hướng dẫn số 13/HD-SYT ngày 14/5/2021 của Sở Y tế về  hướng dẫn 

đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hộ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2926 tại tỉnh 

Lạng Sơn. 

           2. Bài phát thanh tuyên truyền Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

tại điểm bầu cử (Thu mp3). 

           3. Sơ đồ bố trí tổ chức điểm bầu cử theo quy trình phòng chống dịch 

COVID-19 : 

             - Sơ đồ chung: Phụ lục 01 

             - Sơ đồ tại khu cách ly tập trung: Phụ lục 02 

            Sở Y tế đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin về nội dung 

trên để phục vụ cho công tác Bầu cử. 

           Trân trọng cảm ơn ! 

           

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v truyền thông đảm bảo y tế, 

phòng chống dịch bệnh COVID-

19 trong thời gian bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 



 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ủy ban bầu cử tỉnh ( báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Giám đốc SYT (B/c);  

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu:VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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