
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2021 
Về việc đảm bảo công tác y tế và 

phòng chống dịch COVID-19 phục vụ 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp  

 

 

 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 868/KH-SYT ngày 05/3/2021 của Sở Y tế về việc 

đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn trong thời gian trước, trong, sau bầu cử để người dân 

chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K 

(khẩu trang- khử khuẩn- khoảng cách- không tập trung- khai báo y tế) khi tham 

gia bầu cử; đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và 

nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong việc triển khai đảm bảo công 

tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử, nhất là việc lập danh 

sách các công dân tham gia bầu cử nhưng không thể trực tiếp đến các điểm bầu 

cử, đảm bảo phòng chống dịch cho các hội nghị, điểm bầu cử; đảm bảo công tác 

bầu cử tại các cơ sở cách ly tập trung/cơ sở y tế và cho các đối tượng cách ly y 

tế tại nhà/nơi lưu trú. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã: Đảm bảo kịp thời việc lập danh sách bầu cử và tổ chức các điểm bầu cử 

tại các cơ sở cách ly tập trung (kể cả cách ly tập trung tại khách sạn) theo đúng 

quy định phòng chống dịch COVID-19. 

3. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã: Thông báo kịp thời về thời gian diễn 

ra các hội nghị, thời gian bầu cử, thời gian lập danh sách bầu cử… để các đơn vị 

y tế triển khai kịp thời công tác đảm bảo y tế và phòng chống dịch COVID-19. 
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4. Trung tâm Y tế huyện: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã để đảm bảo phục vụ tốt về y tế cho công tác bầu cử trên 

địa bàn.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng   
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