
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH BÌNH ĐỊNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:           /UBND-VX     Bình Định, ngày       tháng       năm 2021 
Về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

trước và trong thời gian bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

 

Kính gửi: 

 

 
 

 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
       

Thực hiện Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại 

biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

1. Phối hợp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 

22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Tổ chức rà soát, thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch xảy ra trên 

địa bàn tỉnh để kịp thời bổ sung, tổ chức thực hiện các phương án, giải pháp phù 

hợp, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch COVID-

19 phục vụ bầu cử. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công 

điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 (đính kèm); trong đó cần lưu ý các nội dung 

sau:  

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại 100% 

các khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử;  

- Thực hiện vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước và 

sau bầu cử;  

- Tuyên truyền thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, khuyến khích cử tri quét 

mã QR Code khi đến tham gia bầu cử (cử tri vãng lai từ ngoài tỉnh về phải khai 

báo y tế).  

- Có biện pháp phù hợp để bảo đảm không tập trung quá đông người tại 

một thời điểm trong khu vực bỏ phiếu.  
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- Bố trí lực lượng thường trực 24/24 sẵn sàng đáp ứng các tình huống 

phòng, chống dịch và chăm sóc y tế phục vụ bầu cử. 

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN tỉnh; 

- CA tỉnh; Sở NV; Sở TT&TT; 

- Báo BĐ, Đài PTTH BĐ; 

- TTYT KSBT tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu VT, K7, K12, K15.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

       Lâm Hải Giang     
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