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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______ __________________________________ 

Số:          /SYT- NVYD 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch COVID-19 phục vụ 

bầu cử Quốc gia 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

  
 

    

    Kính gửi:  

                                      - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

                                      - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

                                      - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

          - Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; 

          - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

                              

 Thực hiện Công văn số 4002/BYT-DP ngày 16/5/2021 về việc phòng, 

chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Quốc gia và Công điện số 668/CĐ-BYT 

ngày 16/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và 

trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026  của Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện như 

sau: 

 1. Bám  sát  và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,chống dịch 

COVID-19  và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, của Hội đồng bầu cử 

tỉnh, UBND tỉnh và Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Căn cứ Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế, Kế hoạch 

số 33/KH-SYT ngày 08/3/2021 và Hướng dẫn số 13/HD-SYT ngày 14/5/2021 

của Sở Y tế về công tác đảm bảo y tế phòng, chống dịch do COVID-19 phục vụ 

bầu cử Quốc gia khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để 

rà soát, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó cụ  thể  cho  từng tình  huống  

của  dịch  COVID-19,  chủ động  ứng phó theo nguyên tắc chống dịch “Ngăn 

chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và thực hiện triệt để phương 

châm “4 tại chỗ” trong các tình huống thực tế của dịch. Tăng cường các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ cao như cửa khẩu, cơ sở 

khám chữa bệnh, khu tập trung, cơ sở sản  xuất, chợ, siêu thị... để triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả khi có tình huống dịch 

bệnh xảy ra. 

 3. Tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa 

phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời 

ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử. 

 4. Rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp 

tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép 
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qua biên giới; khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng khẩn 

trương tổ chức khoanh vùng nhanh, gọn nhất có thể; thực hiện thần tốc truy vết, 

cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần, lấy 

mẫu xét nghiệm, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập 

và lây lan trong cộng đồng; thực hiện khai báo y tế tại các địa điểm công cộng, 

các khu vực tập trung đông người. Chuẩn bị việc thu dung, cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân, phân luồng khám bệnh, phòng tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở điều 

trị, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp tử vong do mắc COVID-19.  

 5. Trong quá trình triển khai thực hiện bầu cử có một số nội dung lưu ý 

sau:  

 - Bổ sung phương án/kế hoạch bầu cử cho cử tri đang làm nhiệm vụ 

phòng chống dịch, đang cách ly và đang điều trị bệnh.  

 - Tại các địa phương đang phát hiện ca nhiễm, mỗi điểm bầu cử phải bố 

trí một khu vực cách ly tạm thời dành cho người nghi nhiễm SARS-CoV-2.  

 - Trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly 

tập trung, cách ly tại khách sạn, cách ly tại bệnh viện, khu vực đang bị phong 

tỏa: thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ 

phiếu; sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và dán 

nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm theo quy định. Thành viên Tổ bầu cử, người 

giám sát bầu cử, người vận chuyển hòm phiếu, người kiểm phiếu phải được 

trang bị, hướng dẫn mặc và cởi bỏ các phương tiện phòng hộ cá nhân (quần áo, 

kính đeo mắt, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng...); thực hiện thu gom phương tiện 

phòng hộ cá nhân thải bỏ sau khi sử dụng như chất thải lây nhiễm. Đối với cử tri 

khi tham gia bỏ phiếu phải sử dụng bút, thước riêng (thải bỏ và khử trùng sau 01 

lần sử dụng).  

 - Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử 

đi vào và ra theo một chiều; thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian; 

ghi chép thời gian bầu cử của cử tri để thuận lợi trong tổ chức quản lý và truy 

vết nếu có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời đảm bảo 

giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Không để những người có 

biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử 

và hoạt động bầu cử.  

 6. Phối hợp với Ngành Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan 

thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về 

phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch và 

các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên đia bàn. Đẩy mạnh truyền 

thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, 

không tụ tập đông người; thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để 

người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; 

phối hợp với các ban, ngành của địa phương thường xuyên truyền thông khuyến 

khích nhân dân giám sát, phát hiện người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư 

trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật. 

 7. Bố trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn 

sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ phục 
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vụ bầu cử Quốc gia. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực 

lượng trực tiếp phục vụ công tác bầu cử và các đối tượng nguy cơ khác theo chỉ 

đạo của Hội đồng bầu địa phương. 

 8. Phối hợp giữa lực lượng tham gia phục vụ bầu cử và các đơn vị có liên 

quan triển khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và tạo thuận 

lợi nhất cho các cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. 

 9. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác liên ngành 

kiểm tra, chỉ đạo kịp thời các hoạt động phòng chống dịch COVID-19,  an  toàn 

thực phẩm, an ninh, trật tự phục vụ tổ chức cuộc bầu cử tại các địa phương. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn đề nghị các đơn vị liên hệ bác 

sỹ Phạm Đức Cơ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế, số điện thoại: 

0912111143. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

-UBND tỉnh ( báo cáo); 

-Ủy Ban bầu cử tỉnh ( báo cáo); 

- Sở Nội vụ( Phối hợp); 

- UBND các huyện,TP (để chỉ đạo); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,NVYD(PĐC).                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  

 Lý Kim Soi 
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