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KẾ HOẠCH  

Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô  
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc Phòng, chống dịch COVID-19 trong 

thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện Yên Mô ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 

trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

huyện Yên Mô theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn huyện. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, 

triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các 

trường hợp tiếp xúc gần là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử 

trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu  

- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; kiểm soát tốt các yếu tố nguy 

cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại cộng đồng trước, trong thời gian 

diễn ra các hoạt động bầu cử. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực, điểm 

bầu cử và hoạt động của cuộc bầu cử, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn 

đề y tế, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham 
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gia công tác tổ chức bầu cử và cử tri.  

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp bố trí các điểm bỏ phiếu phù 

hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo tất cả các công dân (kể cả công 

dân đang thực hiện cách ly) được tham gia bầu cử.  

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn 

sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô.  

- Đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện 

đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; 100% các điểm bầu cử được khử khuẩn bằng 

Cloramin B trước và sau cuộc bầu cử. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 

xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và tham gia 

công tác phòng chống dịch, tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế; lồng ghép các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch 

COVID-19 với các thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử.  

- Tăng cường hoạt động giám sát từ tuyến huyện đến tuyến cơ sở, trong đó 

chú trọng giám sát tại các điểm bầu cử để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các 

trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19, đảm bảo an toàn trong bầu cử.  

- Đảm bảo đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng đầy 

đủ, kịp thời với các cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau thời gian 

diễn ra bầu cử.  

- Kiện toàn, củng cố các đội phòng chống dịch cơ động, đội truy vết các 

cấp, sẵn sàng cơ động, điều tra xác minh đáp ứng nhanh với các tình huống, cấp 

độ dịch bệnh có thể xảy ra.  

- Kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ 

COVID19 cộng đồng nhằm phát hiện sớm, kiểm soát triệt để các yếu tố nguy cơ 

lây nhiễm COVID-19, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử.  

2. Công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho các hoạt động 

bầu cử 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 các cấp phối hợp với Ủy 

ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện triệt để 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử và các hoạt động 

của cuộc bầu cử, cụ thể được chia thành 2 phương án như sau:  

- Phương án 1: Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.  

- Phương án 2: Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn 

huyện Yên Mô và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.  
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(Chi tiết các hoạt động tại Phụ lục 1 kèm theo) 

2.1. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 

trước khi tổ chức bầu cử  

a) Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp 

xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử  

- Khi không có dịch: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả 

cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy 

định tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội 

nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.  

- Khi có dịch: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và 

hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở các khu vực: khu vực không giãn cách 

xã hội; khu vực giãn cách xã hội và khu vực cách ly xã hội, phong tỏa đảm bảo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

b) Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước ngày tổ 

chức bầu cử  

- Thành lập Tổ Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại tất cả các địa 

điểm bỏ phiếu cố định và lưu động (cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi 

lưu trú của các trường hợp cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca 

mắc COVID-19 (nếu có) làm nhiệm vụ hướng dẫn khai báo y tế, đo kiểm tra thân 

nhiệt, khử khuẩn, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19...  

- Tổ chức tập huấn cho các Tổ Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử về chức 

năng, nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.  

- Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa 

điểm bầu cử cố định, lưu động theo quy định:  

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra 

bầu cử.  

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát 

khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở…vào phòng cách ly tạm thời. 

+ Hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu chấp hành nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch bệnh (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).  

2.2. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời 

gian tổ chức bầu cử  

a) Tại các địa điểm bỏ phiếu cố định  

Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu 

cử cố định.  

b) Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động  
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- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp 

bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có).  

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, 

nơi lưu trú đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy 

định.  

- Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa 

điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố 

định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có).  

- Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.  

- Thực hiện khử khuẩn phiếu bầu bằng máy khử khuẩn tia cực tím (chi tiết 

hướng dẫn tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch).  

- Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu 

động về địa điểm kiểm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng 

trình tự, quy định; đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.  

2.3. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau thời gian 

tổ chức bầu cử  

- Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 sau khi kết thúc bỏ 

phiếu: Vận chuyển hòm phiếu lưu động, công tác kiểm phiếu, thực hiện vệ sinh 

khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu, theo dõi sức khỏe, tổ chức xét nghiệm đối 

với cán bộ làm công tác bầu cử theo đúng quy định…  

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị khẩn trương truy vết các F1, F2 liên quan 

đến các điểm bầu cử (nếu có).  

- Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử. 

 3. Công tác thông tin, báo cáo  

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh 

COVID-19 hàng ngày về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh 

COVID19 huyện và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Khi chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng trước và 

trong thời gian diễn ra bầu cử: Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi 

cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  

2. Khi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thời điểm 

trước/trong thời gian diễn ra bầu cử: Căn cứ vào tình hình dịch thực tế, Trung tâm 

Y tế dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, trình UBND 

huyện phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế  

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Kế 

hoạch trên địa bàn huyện.   

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, các xã, thị trấn thực hiện nội dung 

Kế hoạch. 
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2. Trung tâm Y tế 

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ làm 

công tác bầu cử, các Tổ Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại các xã, thị 

trấn theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công 

tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức 

bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường 

hợp F1, F2… là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử; chỉ đạo, cử cán bộ y tế tham gia các Tổ 

Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại các điểm bầu cử và tại các hội nghị 

tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện trong quá trình bầu cử.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc thành lập, hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ cho các Tổ Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại các điểm 

bầu cử; hướng dẫn chuẩn bị nhân lực, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư 

trang thiết bị y tế phòng, chống dịch phục vụ tại các điểm bỏ phiếu; hướng dẫn 

phun hóa chất khử khuẩn tại các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.  

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 các xã, thị 

trấn; Phòng Văn hóa- Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác 

tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. 

- Lập dự trù kinh phí mua vật tư, trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch 

COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử (theo nội dung Kế hoạch này), báo cáo UBND 

huyện phê duyệt. 

3. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong 

và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử, thực hiện các biện 

pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử.  

- Chủ động theo dõi và xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được 

kiểm chứng, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 

trong thời gian tổ chức bầu cử.  

- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan, đơn vị y tế hoặc 

các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình 
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trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19. 

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các xã, thị trấn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung (nếu có). 

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Đảm bảo kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

7. Các phòng, ban, ngành của huyện 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

- Quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn 

vị mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ 

chức bầu cử. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và trong quá trình tổ chức bầu cử. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch chi tiết của địa phương về đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội 

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

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch cho 

cán bộ làm công tác bầu cử, các Tổ Y tế- Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử. 

- Kịp thời nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc 

diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên 

địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức 

bầu cử theo phương án đã ban hành.  

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế trong việc thành lập các Tổ Y tế- 

Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu (gồm cán bộ y tế và 

nhân lực tại địa phương như tổ COVID cộng đồng, thành viên các hội, đoàn thể… 

không thuộc thành phần các tổ bầu cử). Rà soát và chuẩn bị đầy đủ kinh phí, nhân 

lực, trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch (khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn 

tay, tờ khai y tế…) phục vụ cho điểm bỏ phiếu; chuẩn bị 01 máy đo thân nhiệt cho 

mỗi địa điểm bỏ phiếu (yêu cầu thống kê số lượng huy động máy đo thân nhiệt 

hiện đang sử dụng tại địa phương (tại UBND, trạm y tế, các trường học…) và báo 

cáo số lượng còn thiếu so với yêu cầu về UBND huyện (qua Phòng Y tế trước 

ngày 30/4/2021); chuẩn bị hóa chất (Cloramin B) và triển khai phun khử khuẩn tại 

điểm bỏ phiếu và hòm phiếu lưu động, xe vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện 

cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các 

điểm bầu cử cố định và lưu động. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các hội nghị tiếp xúc 
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cử tri vận động bầu cử trên địa bàn theo quy định.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia bầu cử.  

- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng 

nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong trường hợp khẩn cấp về dịch. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức 

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

kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Mô, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các phòng, 

ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc và hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống 

  dịch bệnh  COVID-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

         ĐT_YT (75) 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

An Đôn Nghĩa 
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