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UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 
 

Số:            /PA-BCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Vĩnh Yên, ngày         tháng       năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN 

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp tại các điểm bầu cử trên địa bàn  

thành phố Vĩnh Yên  

 

Thực hiện Văn bản số 56/UBBC-TT ngày 22/4/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Vĩnh Phúc về hướng dẫn các phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các 

trường hợp đang cách ly y tế, phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 

107/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 88/TB-

UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về Thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Kết luận số 478-KL/TU ngày 27/4/2021 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về báo cáo sơ kết kết quả triển khai công tác bầu cử Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành 

phố; Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 16/4/2021 của Ban Chỉ đạo bầu cử thành 

phố Vĩnh Yên về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên; Văn bản số 26/UBBC-TT ngày 20/4/2021 của UBBC 

về triển khai một số văn bản phục vụ bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 29/UBBC-TT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của 

UBBC thành phố Vĩnh Yên Về việc tiếp tục thực hiện công tác bầu cử trên địa 

bàn thành phố. Ban Chỉ dạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố xây 

dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau bầu cử 

Quốc hội và HĐND các cấp tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên cụ thể như sau: 

I. Mục đích: 

- Đảm bảo cho quá trình bầu cử ra diễn ra an toàn và hiệu quả; 

- Không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố, đảm bảo sức khỏe cho 

nhân dân đi bầu cử; 

- Khống chế, khoanh vùng và dập dịch kịp thời tránh lây lan trên diện rộng, 

không để dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát; 

- Người dân yên tâm khi đến các điểm bầu cử để tiến hành bầu cử. 

II. Nội dung Phương án: 

Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau 

bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ban Chỉ dạo phòng chống dịch bệnh Covid-

19 thành phố xây dựng các tình huống cụ thể như sau:  
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A. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay: 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến 

phức tạp đặc biệt là tại Ấn Độ và ở một số nước láng giềng có chung đường biên 

giới Việt Nam số ca mắc mới và tử vong vẫn tăng, dịch bệnh đang bùng phát 

mạnh trên diện rộng; trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch 

bệnh bùng phát trở lại khi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra trên cả 

nước. Để thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, 

trong những ngày lễ lớn sắp tới và đặc biệt là tổ chức thành công bầu cử Quốc 

hội và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố, Để thực hiện tốt Kế hoạch số 

01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Vĩnh Yên về triển 

khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả 

năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động 

ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển 

khai các hoạt động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm đảm 

bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo thuận lợi tối đa cho 

hoạt động bầu cử, Ban Chỉ dạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố yêu 

cầu: 

1. UBND các xã, phường: 

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 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. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố bố trí các khu vực bỏ 

phiếu phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo công dân được tham 

gia bầu cử theo quy định, đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động bầu cử 

thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. 

- Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng 

dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc 

điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử. Hướng 

dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ 

chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp 

đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử; 

đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại các xã, phường. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, xây dựng các phương án để kịp thời ứng phó 

với các tình huống bất thường của dịch COVID-19 có thể xảy ra trước và trong 

quá trình diễn ra bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ cần được tuyên 

truyền, tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19. Tùy theo từng tình huống và 

diễn biến của dịch bệnh; công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 

trong bầu cử sẽ được thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với thực tế; vừa đảm bảo 

an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn bộ người dân, cử tri, lực lượng 

tham gia làm nhiệm vụ, ban tổ chức … vừa đảm bảo công tác bầu cử theo đúng 

quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. 
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- Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp 

dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp thì 

tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến nhưng lưu ý việc bảo đảm an ninh 

mạng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp bất khả 

kháng, không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung được thì Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương kịp thời báo 

cáo cấp ủy và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để chủ động lựa chọn 

hình thức tổ chức hội nghị phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin 

như: tổ chức hội nghị trực tuyến, tổ chức lấy ý kiến thông qua Email, tin nhắn 

SMS, qua các ứng dụng zalo, viber hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành phần 

dự hội nghị... 

- Thường xuyên kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu, đánh giá công tác y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử. Phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức giám sát, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại 

các khu vực bỏ phiếu. Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh để sẵn sàng 

tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết; điều phối, bố trí cán bộ y tế tham gia các Tổ 

bầu cử để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng, chống dịch tại nơi bầu cử.  

- Đảm bảo đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị 

y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định và lưu động. 

Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã 

sử dụng, lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt, sàng lọc, phân 

nhóm những người có yếu tố dịch tễ có nguy cơ nhiễm COVID-19 để thực hiện 

bầu cử theo quy định. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các khu cách ly tập trung, khu 

vực phong tỏa, giãn cách, các trường hợp công dân đang cách ly tại nhà theo qui 

định; tăng cường 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 được phê duyệt và ban hành.  

2. Trung tâm Y tế thành phố  

- Chỉ đạo bố trí ít nhất một nhân viên y tế/ khu vực bỏ phiếu, phối hợp với 

các lực lượng do Ủy ban bầu cử, UBND các xã, phường bố trí như dân quân, 

dân phòng, công tác viên y tế dân số… thực hiện công tác đo thân nhiệt, giám 

sát, nhắc nhở người tham gia bầu cử thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách… 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, phường về công tác chuyên môn; thành lập 

01 đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ công tác cấp cứu, phòng chống dịch 

bệnh tại các địa điểm bầu cử khi có yêu cầu. Bao gồm: 01 xe cứu thương, 01 lái 

xe, 01 bác sĩ, 02 y sĩ- điều dưỡng, thuốc và các phương tiện cấp cứu khác. 

- Thành lập tổ thường trực 24/24 giờ tại Trung tâm Y tế để sẵn sàng tiếp 

nhận điều trị và hỗ trợ ngoại viện khi cần thiết- dự kiến lấy toàn bộ cơ số nhân 

lực và phòng của khoa Hồi sức cấp cứu. 
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Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, phường tham mưu cho UBND các xã, 

phường chỉ đạo thực hiện các nội dung. Bao gồm: 

1. Thành lập các tổ y tế tại các điểm bầu cử.  

2. Đảm bảo tốt “5K” theo qui định của Bộ Y tế. 

3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như:  

- Khu bầu cử sạch sẽ;  

- Khử khuẩn trước khi tiến hành bầu cử; 

- Bố trí nhân lực đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác tổ chức và công dân đi 

bầu; 

- Bố trí bàn rửa tay nhanh, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu 

trang; 

- Đảm bảo giãn cách cho công dân đi bầu; 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; 

- Sau khi bầu cử xong, thực hiện vệ sinh khử khuẩn khu vực bỏ phiếu. 

- Trường hợp có trường bất thường về y tế phải phối hợp với Ban bầu cử và 

Trung tâm Y tế Vĩnh Yên. 

B. Trong trường hợp sát ngày bầu cử hoặc trong ngày bầu cử: 

Có ca bệnh nghi ngờ Covid 19: 

UBND các xã, phường báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid 19 của thành phố để xử lý: 

- Thực hiện theo hướng dẫn số 234/HDBCQG-TBVBPLTTTT ngày 

13/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về hướng dẫn việc 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. 

- Thực hiện theo hướng dẫn số tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 

29/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trước, trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thực hiện điều tra, giám sát, cách ly, khử khuẩn theo phương án đã được 

UBND các xã, phường xây dựng và được UBND thành phố phê duyệt. 

- Tổ chức hòm phiếu bầu cử tại khu vực cách ly riêng (Đảm bảo đầy đủ 

công tác vệ sinh, khử trùng…) theo qui định. 

III. PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN 

1. Tổng chỉ huy công tác chỉ đạo, triển khai 

Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo. 

2. Cơ quan chủ trì triển khai 

UBND các xã, phường; Trung tâm Y tế thành phố. 

3. Cơ quan tổng hợp báo cáo 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

4. Công tác hậu cần 
- Giao Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường chủ động rà soát, chuẩn bị 

trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn 
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sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều 

trị bệnh nhân. 

- UBND các xã, phường chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp mình để 

phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch. 

5. Chế độ báo cáo dịch bệnh  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnhCovid-19 các xã, phường, Trung tâm 

Y tế báo cáo tình hinh dịch bệnh hàng ngày và báo cáo đột suất theo quy định. 

- Báo cáo hàng ngày (khi có dịch hoặc có các trường hợp phải cách ly y 

tế) trước 13 giờ 00 phút. 

- Nơi nhận báo cáo: Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

 Địa chỉ số 09, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. 

Điện thoại 02113 223 6816. 

Trên đây là phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và 

sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn 

thành phố của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, đề nghị thành 

viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường 

khẩn trương nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh;  
- TT TU, HĐND tp; 

- BCĐ TP; 
- CPCT, CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- TTYT TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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