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KẾ HOAC̣H 

Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện 

Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 

diễn biến phức tạp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Chủ động trong điều hành của Ủy ban bầu cử, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch từ cấp huyện đến cấp xã, sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

xảy ra khi xuất hiện ca bệnh Covid-19. Nâng cao nhận thức của người dân trong 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Yêu cầu:  

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các bước, quy trình xử lý đối với từng tình 

hướng cụ thể, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành 

Y tế và chỉ đạo của UBND, Sở Y tế tỉnh. 

3. Nhiệm vụ: 

 Xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử bao gồm các 

công việc như sau: 

2.1. Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, không để dịch bệnh nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 

trước và trong thời gian diễn ra bầu cử. 

2.2. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức 

năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra bầu cử. 

2.3. Bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm 

sóc y tế đối với các đối tượng tham dự bầu cử. Bố trí các Tổ y tế `để xử trí các 

trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các trường hợp không may bị 

ốm, chấn thương, tai nạn. 

2.4. Chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong 

trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc 

hàng loạt, thảm họa (nếu có). 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

Thời gian: Áp dụng trong ngày bầu cử. 
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2. Địa điểm: Trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

3. Thành phần: Nhân dân, cử tri, các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn. 

III. KỊCH BẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Đối với khu vực bỏ phiếu bầu cử tại xã, thị trấn không có dịch 

Covid-19: Theo Kịch bản 1 kèm theo 

2. Đối với xã, thị trấn có dịch Covid-19: Theo Kịch bản 2 kèm theo 

3. Quy trình xử trí trường hợp cử tri bị sốt, ho, khó thở trong quá 

trình bỏ phiếu bầu cử: Theo Kịch bản 3 kèm theo 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ phụ trách bầu cử theo thực tế thực hiện nghiêm túc các kịch bản 

trong kế hoạch đã đề ra. 

2. Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, huy động lực lượng hỗ trợ các xã, thị 

trấn thực hiện các kịch bản đã đề ra. 

3. UBND các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, 

công chức và Nhân dân được biết thực hiện; chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất 

liên quan. 

4. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp phổ biến, tuyên truyền đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình được 

biết thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, các kiến nghị đề xuất của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan 

và diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện sẽ xem 

xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung của kịch bản này cho phù hợp. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tình huống 

phòng, chống dịch Covid-19; kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh 

thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như 

quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế./. 

 

 

Nơi nhâṇ: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Thường trực Huyêṇ ủy; 

- Thường trực HĐND huyêṇ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyêṇ; 

- Các thành viên đoàn kiểm tra; 

- Các Ban bầu cử huyện; 

- UBBC các xã, thị trấn; 

- Phòng Nôị vu;̣ 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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