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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

        Số:       /SYT-NVYD 
V/v thông báo danh sách 

những cử tri cách ly y tế cho 

địa phương lập danh sách cử tri 

tham gia bầu cử theo quy định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

 

                          Kính gửi: 

                                            - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                                            - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

  

 

         Thực hiện Văn bản số 50/UBBC-THNC ngày 12/5/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện 

bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 

và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn tỉnh. 

         Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố thực hiện triển khai những nội dung sau: 

a) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cung cấp danh sách cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã các trường hợp cử tri trên địa bàn bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tại cơ sở cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn ( Phụ lục  kèm theo ) để Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi lập danh sách cử tri chủ động nắm thông tin, lập danh 

sách cử tri được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và gửi đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung những người này vào 

danh sách cử tri tham gia bầu cử theo quy định. 

 b) Các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có 

trách nhiệm tổng hợp danh sách cử tri tại cơ sở cách ly y tế tại đơn vị gửi đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đơn vị có trụ sở để bổ sung vào danh sách cử tri 

tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực 

bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định; đồng thời thông báo 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cử tri đã có tên trong danh sách cử tri ban đầu 

để cập nhật thông tin vào danh sách cử tri về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác. 

 - Thực hiện niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang người ứng 

cử, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh tại cơ sở cách ly y tế, cách ly tập trung để cử tri tiện theo dõi. 

 - Trong ngày bầu cử, phối hợp với thành  viên tổ bầu cử được phân công  

mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri thực hiện 

quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. 
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          Nhận được văn bản,đề nghị các đơn vị y tế triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh( báo cáo); 

- Ủy ban bầu cử tỉnh( báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD(PĐC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lý Kim Soi 
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