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KẾ HOẠCH
Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026
(Thay kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 22/4/2021 của BCĐ Phòng, chống dịch của tỉnh)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật). Đây là sự
kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu
biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào
việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm
đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã
hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề
của đại dịch Covid-19.
Gia Lai là địa phương vừa trải qua dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế,
tuy nhiên qua thời gian giám sát, nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 vẫn rất tiềm ẩn và
khó dự báo.
Để chủ động trong việc triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan
dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh khi có dịch; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid19 cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
xây dựng Kế hoạch “Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng, chống dịch Covid-19
cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026” cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Nghị quyết số 133/2020/QH ngày 17/01/2021 của Quốc hội về ngày bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
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Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về ngày bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026”;
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về quyết liệt
thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”;
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”;
Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 02/02/2021 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia
Lai “về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”;
Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Chỉ thị “về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai”;
Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia
về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng
dẫn nghiệp vụ 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;
Kế hoạch số 538 /KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về Kế hoạch công tác y
tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026;
II. MỤC ĐÍCH
Đảm bảo triển khai đồng bộ công tác y tế nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn
chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo công tác y tế,
vệ sinh an toàn thực phẩm và kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra; đảm
bảo an toàn sức khỏe cho ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri
trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đặc biệt trong bối
cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế.
III. YÊU CẦU
- 100% các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khoảng cách, Khai báo y tế) của Bộ Y tế;
100% các điểm bầu cử được khử khuẩn bằng Cloramin B trước và sau cuộc bầu cử.
- Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban bầu cử các cấp bố trí các điểm bầu cử phù hợp
với diễn biến tình hình dịch bệnh, bảo đảm tất cả các công dân (kể cả công dân đang
thực hiện cách ly) được tham gia bầu cử.
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- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực, điểm bầu
cử và hoạt động của cuộc bầu cử và 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 gia các tổ
chức bầu cử và cử tri.
- Chủ động phương án hỗ trợ y tế và các biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống có dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phải thực hiện giãn cách xã
hội tại các điểm bầu cử.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ PHỤC VỤ BẦU CỬ
Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 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.
1. Công tác dự phòng, giám sát:
- Tăng cường, đảm bảo hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm thông suốt từ
tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở; Giám sát thường xuyên, giám sát các điểm, các bệnh gây
dịch ở tất cả các tuyến, đảm bảo công tác thông tin báo cáo và thường trực phòng
chống dịch theo đúng quy định.
- Chủ động giám sát tại các cơ sở y tế, tại cộng đồng, trong đó chú trọng giám
sát tại các điểm bầu cử để phát hiện và xử lý sớm các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19, đảm bảo an toàn trong quá trình bầu cử.
- Kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực, hoạt động của các Tổ Covid cộng
đồng, nhất là tại các thôn, làng, Tổ dân phố,… phát hiện sớm, từ xa, kiểm soát triệt để
các yếu tố nguy cơ lây nhiễm Covid-19, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử.
- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong công tác giám
sát, phát hiện để xử lý, khoanh vùng dập dịch ngay từ những ca dịch bệnh đầu tiên.
- Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) cho các đối tượng
nguy cơ trước thời điểm diễn ra bầu cử nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.
2. Công tác thƣờng trực phòng, chống dịch, cấp cứu và xử lý các vấn đề y
tế
- Kiện toàn các Đội đáp ứng nhanh và các Đội cấp cứu ngoại viện; trang bị bổ
sung đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện…; sẵn sàng cơ động,
điều tra, xác minh, đáp ứng nhanh với các tình huống, cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra
trước, trong ngày bầu cử.
- Các kíp trực cấp cứu lưu động 24/24h tại đơn vị bao gồm các cán bộ y tế có
năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, đảm bảo đầy đủ cơ số trang thiết bị, thuốc, xe
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cứu thương,…để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống cấp cứu,
dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.
- Bố trí lực lượng cán bộ y tế thường trực tại các điểm bầu cử tập trung đông cử
tri để giám sát, theo dõi, thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống cho các đại
biểu và các cán bộ, công dân tham gia phục vụ và bầu cử.
3. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
- Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống của các nhà hàng, khách sạn và
địa điểm tổ chức bầu cử
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực
phẩm, tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của
các cơ sở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Thành lập Tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết
sẵn sàng phương án thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực
phẩm, lấy mẫu xét nghiệm chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để phát hiện
kịp thời, xử lý nghiêm và kiên quyết những vi phạm theo quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở cách ly tập trung trước và
trong thời gian bầu cử. Giám sát phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa
bàn trước và trong suốt quá trình diễn ra công tác bầu cử.
4. Công tác hậu cần
- Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị…phục vụ cho
công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời gian diễn ra bầu cử.
- Bổ sung và tăng cường vật tư, hóa chất, sinh phẩm, xét nghiệm, trang thiết bị,
phương tiện phòng hộ cá nhân, 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 phục vụ cho phòng chống dịch
Covid-19 trong tình huống có ca bệnh trên địa bàn tỉnh.
5. Công tác truyền thông
- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về
tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Đặc biệt
tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và các biện pháp bảo vệ bản
thân, gia đình trong quá trình tham gia đi bầu cử.
- Thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu các cấp để cử tri biết và sắp xếp thời
gan trong ngày bầu cử để tránh việc tập trung quá đông tại địa điểm bầu cử gây ùn tắc.
- Thông tin về các biện pháp phòng chống dịch “Thông điệp 5K”: Khẩu trang,
Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế.
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- Toàn dân thực hiện khai báo y tế, đặc biệt sử dụng các thiết bị di động thông
minh thông qua các ứng dụng NCOVI, BlueZone…để khai báo và được cảnh báo
nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
6. Công tác phục vụ cấp cứu tại các cơ sở điều trị
- Tất cả các cơ sở điều trị trực thuộc Sở Y tế và các Bệnh viện tư nhân đóng
chân trên địa bàn tỉnh đều phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thuốc,
nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ cấp cứu, điều trị.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng, chống dịch và công tác
khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn; sẵn sàng hỗ trợ, tham gia cấp
cứu ngoại viện khi có đề nghị hoặc điều động của Sở Y tế.
7. 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 Covid-19 tỉnh và
báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG
COVID-19 TẠI CÁC ĐIỂM BẦU CỬ
Yêu cầu chung: Tất cả các ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và
cử tri tham gia vào tất cả các hoạt động của Bầu cử đều phải thực hiện nghiêm túc
thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khai báo y tế - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách Không tụ tập)
1. Đối với các điểm bầu cử tại các địa phƣơng/khu vực không có dịch (chưa
ghi nhận có trường hợp mắc hay nghi nhiễm Covid-19)
1.1. Công tác chuẩn bị trƣớc ngày bầu cử
- Các điểm bầu cử được bố trí phù hợp, thuận lợi cho bầu cử, đảm bảo thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch: có diện tích đủ rộng, thoáng khí, đảm bảo vệ
sinh, thuận tiện cho việc giữ khoảng cách, có bố trí các thùng đựng rác, thu gom khẩu
trang đã qua sử dụng để xử lý theo quy định.
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với khu vực bên
ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết. 1
- Bố trí khu vực rửa tay có khẩu trang, nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn tay nhanh cho cử tri tại tất cả các điểm bầu cử.
- Bố trí điểm khai báo y tế và cán bộ thực hiện khai báo y tế tại tất cả các điểm bầu
cử (bằng hình thức khai báo trực tuyến, quét mã QR- Code hoặc khai báo trực tiếp).
1

Theo Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về Công tác y tế phục vụ bầu cử Quốc hội và Đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình bỏ phiếu tại
các địa phương không có dịch Covid-19)
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- Khu vực bỏ phiếu phải được phân luồng bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và
lối ra theo một chiều và có sơ đồ hướng dẫn cụ thể cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu
xong ra về (đảm bảo nguyên tắc một chiều từ khâu đón tiếp, làm các thủ tục nhận
phiếu bầu, tiến hành bầu và ra về). Tăng cường thông khí phòng bầu cử bằng cách
mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt.
- Khoảng cách giữa các vị trí: bàn hướng dẫn để cử tri xuất trình Thẻ cử tri và
nhận phiếu bầu, bàn để cử tri viết phiếu bầu, bàn để hòm phiếu; bàn đóng dấu “Đã bỏ
phiếu” vào Thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu phải đảm bảo tối thiểu 2 mét.
- Khu vực niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi
tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri đến bỏ phiếu; khu vực để cử tri tham dự khai
mạc hoặc chờ thực hiện việc bỏ phiếu được bố trí bàn, ghế phải đảm bảo nguyên tắc
chỗ ngồi cách nhau 1 mét.
- Bố trí 01 (một) phòng cách ly tạm thời những đối tượng nếu phát hiện yếu tố
dịch tễ/triệu chứng sốt, ho trong thời gian chờ các Đội đáp ứng nhanh đến áp dụng các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp
- Thực hiện phân nhóm cử tri, sắp xếp thời gian theo từng khung giờ hợp lý để
giãn cách, không tập trung quá đông người tại một thời điểm; thực hiện giữ khoảng
cách giữa người với người khi tham gia bỏ phiếu.
1.2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
a. Đối với Ban Tổ chức bầu cử tại các điểm bầu cử:
- Phân công cán bộ thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế tại tất cả các điểm
bầu cử cho cử tri trước khi vào phòng bỏ phiếu.
- Hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi xếp hàng lần lượt vào
phòng bỏ phiếu.
- Hướng dẫn, nhắc nhở cử tri, cán bộ làm việc tại khu vực bỏ phiếu, các điểm
bỏ phiếu luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách tối thiểu 01 mét.
- Hướng dẫn cử tri thực hiện sát khuẩn tay nhanh đã được bố trí ngay tại bàn
tiếp đón trước khi vào phòng bỏ phiếu.
- Hướng dẫn, nhắc nhở cử tri, cán bộ làm việc tại khu vực bỏ phiếu thực hiện
cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động
thông minh.
- Bố trí cán bộ y tế địa phương tổ chức sàng lọc, giám sát công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu, nếu phát hiện trường hợp cử tri có biểu
hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh khẩn trương chuyển đến cơ sở y tế
gần nhất để khám và xử lý theo quy định.
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- Hướng dẫn cử tri đi bầu lần lượt từng người đảm bảo quy trình bỏ phiếu theo
Luật định an toàn phòng chống dịch.
b. Đối với cử tri và cán bộ Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử
- Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian trong khu vực bầu cử.
- Sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào phòng bầu cử
và trước khi ra về.
- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.
- Thông báo kịp thời cho ban bầu cử khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.
- Khai báo y tế hoặc quét mã QR-Code khi đến tham gia bầu cử..
- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị bầu cử theo
quy định.
- Luôn thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt quá trình đi bầu cử.
c. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)
- Trong trường hợp các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử,
cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri (tại Khu cách ly tập trung, người
cách ly tại nhà) cần thực hiện các biện pháp về phòng, chống lây nhiễm Covid-19 tại
địa điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.
1.3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày bầu cử
Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn ngay ngày hôm sau đối
với khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu.
2. Đối với các điểm bầu cử nằm trong các địa phƣơng/khu vực đang thực
hiện giãn cách xã hội
2.1. Công tác chuẩn bị trƣớc ngày bầu cử
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phối hợp với Ủy ban bầu cử
các cấp bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp với diễn biến tình hình dịch, đảm bảo tất cả
công dân (kể cả công dân đang thực hiện cách ly) được trực tiếp tham gia bầu cử. Lập
danh sách cử tri tham gia bầu cử, rà soát các đối tượng có nguy cơ đang được theo dõi
để sắp xếp thời gian bỏ phiếu cho các nhóm cử tri một cách phù hợp. cụ thể:
+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu2 theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của
địa phương.
+ Bố trí hòm phiếu phụ hoặc điểm bỏ phiếu riêng nếu đủ điều kiện cho khu vực
2

Theo Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/ 01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ 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
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cách ly xã hội hoặc phong tỏa.
- Thực hiện vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại 100%
các điểm bầu cử trong vòng 01 ngày trước bầu cử, khử khuẩn lại sau bầu cử hoặc khi
cần thiết. Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, các đồ dùng bút
viết, sàn nhà, khu vệ sinh, mặt bàn, ghế…phải được lau chùi bằng dung dịch khử
khuẩn tối thiểu 2 lần/ ngày.
+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử
tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
+ Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư
theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.
+ Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ
ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m
+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng,
xà phòng tại khu vực vệ sinh.
+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.
+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.
+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19
+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện
trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện
truy vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo
ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Bố trí 01 phòng riêng (ở khu vực riêng biệt) làm điểm tập kết các hòm phiếu
lưu động sau khi hoàn thành bỏ phiếu trong các khu vực nhiễm Covid-19 trở về; xử lý
khử khuẩn thùng phiếu, phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu ngay trong phòng này.
- Phân công cụ thể cán bộ của Tổ bầu cử trực tiếp thực hiện công tác bầu cử
bằng các hòm phiếu lưu động trong vùng có dịch, cán bộ được tập huấn các biện pháp
y tế phòng, chống Covid-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. (quy trình sử dụng
hòm phiếu lưu động tại phụ lục 1).
- Trang bị đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ… cho mỗi điểm
bầu cử trong vùng có dịch (danh mục tại phụ lục 2).
- Trang bị đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ…đảm bảo an toàn
phòng chống Covid-19 cho mỗi hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) (danh mục tại
phụ lục 2).
- Tất cả các hoạt động trong quá trình tham gia bỏ phiếu phải đảm bảo giữ
khoảng cách tối thiểu 02 mét.
- Tổ chức tập huấn cho các thành viên của Tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu lưu về
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các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, sử dụng các phương tiện phòng hộ
cá nhân...và lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên của Tổ bầu cử
sử dụng hòm phiếu lưu động trước 03 ngày so với ngày bầu cử.
2.2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
* Quy định tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử
a. Đối với Ban Tổ chức phụ trách bầu cử:
- Cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường
hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện truy
vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay
cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Tăng cường thông khí phòng bỏ phiếu bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử
dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng
tạo sự thông thoáng..
- Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư
theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa
- Hướng dẫn cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi
ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m.
- Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại
điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Đảm bảo đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử
dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.
- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.
- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống Covid-19.
- Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp
xúc gần nếu có trường hợp nghi nghờ hoặc mắc Covid-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu.
b. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử
- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế
- Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các cử tri.
- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử
tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử
- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.
- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi
khi hắt hơi, ho.
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- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y
tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh
hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.
- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo
một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch
COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.
- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
* Quy định khi sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động):
- Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử, cán bộ Tổ bầu cử
đưa hòm phiếu phụ đến để các cử tri này thực hiện bỏ phiếu.
- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm Covid-19 như tại địa điểm
bỏ phiếu bầu cử.
- Sử dụng các phương tiện cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong
quá trình làm nhiệm vụ.
- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.
- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.
2.3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày bầu cử
- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ
thành viên của tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu lưu động.
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn ngay ngày hôm sau đối
với toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong địa điểm bỏ phiếu.
3. Đối với các điểm bầu cử nằm trong các địa phƣơng/khu vực đang thực
hiện hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa
3.1. Công tác chuẩn bị trƣớc ngày bầu cử
Thực hiện tương tự như Tiểu mục 2.1 Mục 2 về công tác chuẩn bị trước ngày
bầu cử đối với các điểm bầu cử.
3.2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
* Quy định tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử
a. Đối với Ban Tổ chức phụ trách bầu cử:
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với các vị trí, bề
mặt thường xuyên có nhiều tiếp xúc như: bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay
vịn lan can, các đồ dùng bút viết, sàn nhà, khu vệ sinh, mặt bàn, ghế…Việc khử
khuẩn các bề mặt được thực hiện tối thiểu 2 lần/ ngày hoặc hơn khi cần thiết.
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- Cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường
hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện truy
vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay
cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Tăng cường thông khí phòng bỏ phiếu bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử
dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng
tạo sự thông thoáng..
- Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư
theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa
- Hướng dẫn cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi
ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m.
- Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại
điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Đảm bảo đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử
dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.
- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử
tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.
- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống Covid-19.
- Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp
xúc gần nếu có trường hợp nghi nghờ hoặc mắc Covid-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu.
b. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử
- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các cử tri.
- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử
tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử
- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy đính; che miệng và mũi
khi hắt hơi, ho.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y
tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh
hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.
- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo
một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử
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- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch
Covid-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.
- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở
* Quy định khi sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động):
- Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử, cán bộ Tổ bầu cử
đưa hòm phiếu phụ đến để các cử tri này thực hiện bỏ phiếu (Tại khu cách ly y tế tập
trung, cơ sở y tế, cách ly tại nhà).
- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm Covid-19 như tại địa điểm
bỏ phiếu bầu cử.
- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang
... trong quá trình làm nhiệm vụ.
- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.
- Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về
địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch và
theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương
tiện vận chuyển.
3.3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày bầu cử
- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ
thành viên của tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu lưu động.
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn ngay ngày hôm sau đối
với toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong địa điểm bỏ phiếu, đặc biệt là phòng tập
kết các hòm phiếu phụ.
4. Đối với các cơ sở thực hiện cách ly y tế và điều trị Covid-19
4.1. Đối với khu cách ly tập trung của tỉnh và các địa phƣơng có ngƣời đang
thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19:
* Đối với khu cách ly tập trung của tỉnh:
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy Khu cách ly cập
nhật thường xuyên danh sách người đang cách ly tập trung tại Khu cách ly để sắp xếp
thời gian bỏ phiếu cho các nhóm cử tri một cách phù hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử cấp
xã/phường nơi cơ sở cách ly đóng chân trên địa bàn phối hợp việc bầu cử bằng hòm
phiếu lưu động, đảm bảo quyền lợi cho công dân đang thực hiện cách ly và các lực
lượng chỉ huy, phục vụ trong Khu cách ly.
* Đối với các địa phƣơng có ngƣời đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà
để phòng, chống dịch Covid-19:
- Trung tâm Y tế cấp huyện có trách nhiệm rà soát và tổng hợp các trường hợp
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công dân đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, nơi cư trú để thông báo danh sách
cụ thể cho Ban bầu cử địa phương để đảm bảo quyền lợi cho công dân đang thực hiện
cách ly.
* Áp dụng hình thức bỏ phiếu: Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)
để đảm bảo các quy định phòng chống Covid-19.
- Ban bầu cử cấp xã/phường nơi cơ sở cách ly đóng chân trên địa bàn bố trí và
phân công:
+ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cơ sở này để các cử tri bỏ phiếu.
+ Trang bị đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ… cho mỗi điểm
bầu cử trong vùng có dịch (danh mục tại phụ lục 2).
+ Trang bị đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ…đảm bảo an
toàn phòng chống Covid-19 cho mỗi hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) (danh
mục tại phụ lục 2).
+ Áp dụng quy trình sử dụng hòm phiếu lưu động (tại phụ lục 1).
* Quy định khi sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động):
- Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cơ sở này để các cử tri bỏ phiếu.
- Có cán bộ y tế hướng dẫn, trợ giúp và giám sát hoặc sử dụng cán bộ y tế tham
gia vào Tổ bầu cử.
- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm Covid-19 như tại địa điểm
bỏ phiếu bầu cử.
- Sử dụng các phương tiện cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong
quá trình làm nhiệm vụ.
- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.
- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển
- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho
cán bộ thành viên của tổ.
4.2. Đối với cơ sở y tế đang thực hiện cách ly y tế điều trị Covid-19
* Áp dụng hình thức bỏ phiếu: Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)
để đảm bảo các quy định phòng chống Covid-19.
- Lãnh đạo cơ sở điều trị chỉ đạo việc lập danh sách cử tri tham gia bầu cử, rà
soát các đối tượng có nguy cơ đang được theo dõi để sắp xếp thời gian bỏ phiếu cho
các nhóm cử tri một cách phù hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử cấp xã/phường nơi cơ sở
cách ly đóng chân trên địa bàn phối hợp việc bầu cử bằng hòm phiếu lưu động.
- Công tác chuẩn bị các hòm phiếu phụ và Quy định khi sử dụng hòm phiếu
phụ (hòm phiếu lưu động) tương tự như Tiểu mục 4.1 Mục 4.
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4.3. Trƣờng hợp số lƣợng nhiều, quy mô lớn:
Căn cứ vào quy định, hướng dẫn về bầu cử và tình hình diễn biến thực tế của
dịch Covid-19, Ủy Ban bầu cử cấp xã đề nghị thành lập khu vực bỏ phiếu riêng cho
cơ sở này.
5. Các biện pháp y tế đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 cho các hòm
phiếu phụ (hòm phiếu lƣu động)
5.1. Nguyên tắc:
- Tất cả các hòm phiếu phụ đều phải được khử khuẩn trước khi đưa ra khỏi
điểm bầu cử và sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu ở mỗi điểm mà hòm phiếu được yêu
cầu đưa đến.
- Tất cả các hòm phiếu phụ đều phải được khử khuẩn trước khi tập kết tại điểm
khử khuẩn phiếu của mỗi địa phương cấp xã.
- Tất cả các phiếu bầu cử đều phải được khử khuẩn trước khi tiến hành kiểm,
đếm kết quả.
5.2. Quy trình sử dụng hòm phiếu phụ
Quy trình sử dụng hòm phiếu phụ được quy định tại phụ lục 1.
6. Phƣơng án đáp ứng các tình huống dịch Covid-19
6.1. Tình huống 1: Không phát sinh ca bệnh hoặc nghi ngờ Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Gia Lai
Các hoạt động y tế phục vụ các hoạt động của bầu cử vẫn được triển khai thực
hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
6.2. Tình huống 2: Khi phát sinh ca bệnh hoặc nghi ngờ Covid-19 tại địa bàn
tỉnh Gia Lai (Kể cả trường hợp thành viên của Tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu là ca
bệnh hoặc nghi ngờ Covid-19).
- Trường hợp thành viên của Tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu là ca bệnh hoặc nghi
ngờ Covid-19, Ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban
mật trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã/phường nơi có ca bệnh/nghi ngờ thống nhất để ban
hành quyết định thành lập Tổ bầu cử thay thế; báo cáo Ủy ban bầu cử các cấp theo
quy định.
- Các hoạt động y tế phục vụ các hoạt động của bầu cử vẫn được triển khai thực
hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
- Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh
tiến hành các biện pháp phong tỏa địa phương có ca bệnh/nghi ngờ theo quy định tại
Quyết định số 3986/QĐ-BYT.
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- Chỉ đạo 03 Đội đáp ứng nhanh đã được thành lập tiến hành công tác truy vết,
sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm để nhanh chóng tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tiến
hành các biện pháp y tế phòng chống Covid-19 tiếp theo.
- Huy động nhân lực từ các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tham gia vào công tác
truy vết, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đề xuất Bộ Tư lệnh
Quân đoàn 3 tiến hành các biện pháp phun khử trùng trên diện rộng.
- Tùy vào tình hình thực tế diễn biến dịch, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo
phòng, chống Covid-19 tỉnh triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp y tế nhằm
ngăn chặn dịch lây lan.
- Triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid19 tại tỉnh Gia Lai đã ban hành3.
VI. KINH PHÍ
- Kinh phí đảm bảo công tác y tế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguồn ngân sách nhà nước
giao cho các địa phương theo qui định.
- Danh mục vật tư, trang thiết bị, hóa chất phòng, chống dịch Covid- 19 phục
vụ cho bầu cử tại phụ lục 2.
- Dự toán kinh phí y tế phục vụ bầu cử tại phụ lục 3.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ngành y tế Gia Lai
1.1. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện,
thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế
hoạch này; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện
nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa
bàn tỉnh; triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ
trước thời điểm diễn ra bầu cử nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong thời
gian diễn ra cuộc bầu cử.
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí, vật tư, hậu cần cho công tác đảm bảo
phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử.
3

Quyết định số 16/QĐ-BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh “về việc điều
chỉnh, bổ sung Kế hoạch bổ sung đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai được ban hành tại quyết định
số 13/QĐ-BCĐ ngày 04/4/2020”

16

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh tình hình
dịch bệnh Covid-19 và công tác đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử; kịp thời tham mưu
giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh.
- Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các Trạm
Y tế bố trí nhân lực triển khai các hoạt trong Bầu cử đảm bảo 100% các điểm bầu cử
trên địa bàn tỉnh đều áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (được kiểm
soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả cử tri và cán bộ phục vụ công tác bầu
cử tại các Điểm bầu cử).
- Tổng hợp tình hình dịch bệnh hàng ngày báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và
Bộ Y tế theo quy định (các đơn vị báo cáo hàng ngày về cơ quan thường trực BCĐ
tỉnh trước 17 giờ 00 phút hàng ngày).
- Cập nhật thường xuyên hướng dẫn điều trị, giám sát, phòng chống bệnh dịch
của Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.
1. 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng
chống dịch cho các điểm bầu của trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian hoàn thành trước
ngày 20/5/2021. Đảm bảo vật tư, hóa chất phun khử khuẩn, khử trùng tại các điểm
bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn tỉnh. Thành lập tổ thường trực (tối thiểu 5
người) sẵn sàng làm nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện
tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch; chuẩn bị các phương án để
kịp thời xử lý các tình huống bệnh dịch xảy ra.
- Đôn đốc các đơn vị tuyến dưới chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh môi
trường, phòng chống bệnh dịch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn phun
khử trùng toàn bộ các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu.
- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận thôn, làng, tổ dân phố xã,
phường, thị trấn, hộ gia đình. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.
Hỗ trợ các địa phương về chuyên môn phòng, chống dịch trong suốt quá trình bầu cử
đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 của tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống Covid-19 trong thời gian
trước và trong ngày bầu cử diễn ra.
1.3. Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong ngày
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh thành lập các đoàn kiểm
tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh lập tổ thường trực sẵn sàng làm
nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan
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thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực
phẩm; chuẩn bị các phương án để kịp thời xử lý các tình huống ngộ độc xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống,
thực phẩm ăn ngay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung đông người và
gần các địa điểm công cộng, kết hợp với việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm
trước, trong bầu cử.
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an
toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong,
sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các phòng chức năng của Sở Y tế thực
hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành các cơ sở khi có dấu
hiệu vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
1.4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch bệnh cấp huyện
Triển khai các phương án an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho bầu cử
Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
- Phối hợp với Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch tập huấn cho
toàn bộ cán bộ của các điểm bầu cử phục vụ các hòm phiếu phụ về các nội dung: khử
khuẩn hòm phiếu, khử khuẩn phiếu, sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân…
- Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.
Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại thôn, ấp, xã, phường, hộ gia
đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời, Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo
hướng dẫn của Bộ Y tế. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.
- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và các phương tiện cần thiết để sẵn
sàng chống dịch cũng như cấp cứu và điều trị bệnh
- Tổ chức thực hiện phun khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên
địa bàn, hoàn thành trước 01-02 ngày trước khi tổ chức bầu cử và khử khuẩn sau ngày
bầu cử.
- Cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc tuyến xã thực hiện đảm bảo y
tế, phòng chống dịch cho cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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- Mỗi đơn vị thành lập tổ thường trực cấp cứu tại đơn vị đảm bảo phương tiện,
trang thiết bị y tế khi cần hỗ trợ các điểm bầu cử, số điện liên lạc để điểm bầu cử gọi
khi cần thiết.
- Phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai công tác đảm bảo an
toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phƣờng, thị trấn
+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu BCĐ cấp xã, phường, thị trấn triển khai các
phương án an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương vệ sinh môi trường tại các
điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn xã/phường/thị trấn, hoàn thành trước 0102 ngày trước khi tổ chức bầu cử.
+ Cử cán bộ và hướng dẫn tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Y tế, thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đo nhiệt độ cho cử tri tại các điểm
bầu cử và quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử, thực hiện đảm bảo
an toàn, an ninh trật tự.
+ Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị y tế sơ cấp cứu ban đầu khi cần tại các
điểm bầu cử, triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc
thực phẩm trên địa bàn.
1.5. Các đơn vị Y tế đóng chân trên địa bàn tỉnh
Sẵn sàng chi viện về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế... cho ngành Y tế
để tham gia công tác phòng, chống dịch và trong bầu cử khi có yêu cầu.
2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chủ trì phối hợp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung.
3. Công an tỉnh
Chỉ đạo các lực lượng và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế
tại các địa phương tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,
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.
- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan
chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về
dịch bệnh COVID-19.
4. Sở Tài chính
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cân đối, bố trí
kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ, trang thiết bị y
tế; kinh phí cho công tác giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, thường trực chống dịch, thu
dung điều trị bệnh nhân; đảm bảo điều kiện hậu cần...; trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu
cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử, nhất
là hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,
quyết định.
- Trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị lập, tổng hợp, trình cấp thẩm
quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.
5. Các Sở Công thƣơng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phạm vi được
phân công; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động
kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổ chức
thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả tháng hành động về vệ sinh an toàn thực
phẩm năm 2021, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho cuộc bầu cử.
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu và tích
cực tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là tuyên truyền thực hiện thông điệp
5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng,
chống dịch Covid-19 với thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử.
7. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch về
đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; chủ
động đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm
vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Khẩn trương chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch trên người, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp huyện,
cấp xã.
- Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết theo từng cấp độ dịch có thể xảy ra
tại địa phương để chủ động và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo
UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai
thực hiện các hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo y tế
phục vụ cuộc bầu cử.
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- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có hiệu quả công
tác phòng, chống dịch tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện nghiêm
chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh theo quy định.
9. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện
pháp phòng, chống dịch tại gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia hưởng ứng các
hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên người, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; phối
hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện
tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế phục vụ cuộc bầu cử.
10. Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai
Chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã, phối hợp chặt chẽ với chính quyền
các địa phương, tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này, nhất là các hoạt
động bố trí các điểm bầu cử, lập danh sách cử tri và triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.
Trên đây là Kế hoạch “Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026”. Kế hoạch này sẽ được bổ sung
thường xuyên, kịp thời để phù hợp với tình hình diễn biến dịch, cũng như quá trình
triển khai công tác phòng chống dịch tại địa phương ./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- UB bầu cử tỉnh;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
(để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ngành;
- Đài PT-TH, Báo Gia Lai;
- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, BCĐ.

KT. TRƢỞNG BAN
PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC

Mai Xuân Hải
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
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Phụ lục 1
QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÒM PHIẾU PHỤ
Bƣớc 1: Thùng phiếu được khử khuẩn bề mặt bằng Cloramin B 0.1 % clo hoạt
tính trước khi được Tổ bầu cử mang đến các cử tri là người đang bị cách ly xã hội tập
trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và
người đang bị cách ly tại nhà.
Bƣớc 2: Những cử tri là người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở
điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly
tại nhà phải rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn tay có chứa cồn có nồng độ
từ 60% - 80% hoặc cồn trong chlorhexidin trước khi nhận và bỏ phiếu.
Bƣớc 3: Sau khi những cử tri này bỏ phiếu xong, niêm phong thùng phiếu, khử
khuẩn bề mặt tại chổ bằng dung dịch Cloramin B 0.1 % clo hoạt tính, dán nhãn cảnh
báo” THÙNG PHIẾU CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và thành viên Tổ bầu
cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu, để trong phòng cách ly đối
với những khu vực có cơ sở cách ly hoặc ca bệnh (+) với SARS-Cov2.
Bƣớc 4: Xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển khi về đến
nơi tập kết tại các điểm bầu cử, trước khi đưa hòm phiếu vào phòng tập kết riêng.
Bƣớc 5: Khử khuẩn phiếu bầu cử.
+ Cán bộ thực hiện khử khuẩn hòm phiếu, phiếu bầu cử phải sử dụng phương
tiện phòng hộ (đồ phòng chống dịch 7 món) theo quy định.
+ Tiến hành khử khuẩn bề mặt hòm phiếu bằng dung dịch Cloramin B 0.1 %
clo hoạt tính trước khi tiến hành mở hòm phiếu để khử khuẩn phiếu.
+ Mở hòm phiếu phụ để tiến hành việc khử khuẩn toàn bộ phiếu bằng thùng
khử khuẩn model D-60A do Ban bầu cử chuẩn bị và chuyển phiếu đã khử khuẩn ra để
kiểm phiếu theo quy định.
Bƣớc 6: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau khi thực hiện nhiệm
vụ cho cán bộ thành viên của tổ bầu cử lưu động.

Phụ lục 2
DANH MỤC VẬT TƢ, TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT PHÒNG, CHỐNG COVID - 19
DỰ TOÁN
STT

Nội dung chi

Đơn vị
tính

1

2

3

Số
lƣợng
cần / 01
tổ bầu
cử
4

Tổ bầu
cử hoặc
Đơn vị
bầu cử

Tổng số

5

6=4*5

ÁP DỤNG CHO 1.476 TỔ BẦU CỬ

1

2

3

4

Mua chai sát khuẩn tay nhanh
loại 500ml dùng cho 84 cử tri/
chai

Hóa chất cloramin B 25%

Máy khử trùng, diệt khuẩn
model: D-60A (dung tích 60
Lít)

Máy đo thân nhiệt hồng ngoại
cầm tay

Chai

Kg

Chiếc

Chiếc

10

1

1

4

THUYẾT MINH

7
Mỗi tổ Bầu cử là 600-800 cử tri

1.476

1.476

05

0

14.760

+ Mỗi cử tri tham gia bỏ phiếu thực hiện sát
khuẩn tay nhanh trước khi vào phòng bỏ phiếu
và sau khi ra về 6ml/01 cử tri
+ 1.476 tổ bầu cử dự kiến cần mua 14.760 chai

1.476

+ Mỗi tổ Bầu cử cần 1 kg Cloramin B 25%
+ Tiến hành vệ sinh bàn ghế, tay nắm cửa, sàn
nhà, phòng họp, khu vệ sinh. Phương pháp khử
khuẩn: phun, lau chùi nồng độ 0.1% Cloramin B
hoạt tính (Pha 40gram/10 lít nước).

05

+ Bố trí tại khu cách ly y tế tập trung 01 máy; 04
máy đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
chuẩn bị sẵn sàng phục vụ lưu động tại các điểm
bầu cử có giản cách, phong toả hoặc nguy cơ xảy
ra dịch bệnh.

0

+ Mỗi tổ bầu cử huy động 04 máy từ các trường
tiểu học, trung học cơ sơ, trung học phổ thông
hoặc từ các đơn vị khác.
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5

6

Khẩu trang Y tế để tại bàn tiếp
đón

Trang phục chống dịch 7 món

Hộp

Bộ

4

3

1.476

180

5.904

540

+ Mỗi tổ bầu cử 4 hộp
+ Theo Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11
tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội Vụ, mỗi hòm
phiếu phụ ít nhất 3 người kiểm phiếu, dự kiến
1/10 số tổ Bầu cử phải sử dụng các biện pháp
Phòng, chống Covid-19 cho hòm phiếu phụ.
+ Giả định trong trường hợp có dịch có khoảng
1/10 điểm bầu cử phải sử dụng hòm phiếu phụ
vào các khu vực có nguy cơ nhiễm Covid-19
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Phụ lục 3:
DỰ TOÁN KINH PHÍ Y TẾ PHỤC VỤ BẦU CỬ

DỰ TOÁN
STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

1

2

Số lƣợng

Đơn giá
dự kiến

Thành Tiền

3

4

5

6=4*5

Chai

14.760

150.000

2.214.000.000

Kg

1.476

210.000

309.960.000

Chiếc

05

6.160.000

30.800.000

Ghi chú

DỰ TOÁN MUA VẬT TƢ HÓA CHẤT
CHI CHO 1.476 TỔ BẦU CỬ

1
2
3

Mua chai sát khuẩn tay nhanh loại
500ml dùng cho 84 cử tri/ chai
Hóa chất cloramin B 25%
Máy khử trùng, diệt khuẩn model: D60A (dung tích 60 Lít)

4

Máy đo thân nhiệt hồng ngoại cầm tay

Chiếc

4

0

0

5

Khẩu trang Y tế để tại bàn tiếp đón

Hộp

5.904

35.000

206.640.000

6

Trang phục chống dịch 7 món

Bộ

450

180.000

81.000.000

Các địa phương cấp
huyện, thị xã, thành
phố mua
Ngân sách tỉnh cấp
cho SYT
Mượn các Trường
học và Y tế địa
phương
Các địa phương cấp
huyện, thị xã, thành
phố mua
Các địa phương cấp
huyện, thị xã, thành
phố mua

25

7

Chi công phun, lau khử khuẩn tại tổ
bầu cử : Trước bầu cử: Diện tích sàn,
tường trong và ngoài điểm bầu cử
khoảng 200 mét vuông và lau chùi
bằng hóa chất ( phun 1 buổi, lau chùi
bề mặt ) thực hiện 2 buổi ( Áp dụng
theo thông tư 26/2018/TT-BTC ngày
21 tháng 3 năm 2018 của Bộ tài chính
(Thuê nhân công mức chi: bằng 1,5
mức lương tối thiểu vùng tính theo
ngày) .

Ngày

1.476

175.000

TỔNG CỘNG
(Ba tỷ, một trăm triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)

258.300.000

3.100.700.000

Các địa phương cấp
huyện, thị xã, thành
phố mua

