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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
IaPal, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v triển khai khẩn cấp các
phương án đề phòng, chống dịch
Covid-19, đảm bảo an toàn cho
tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và HĐND các
cấp nhiệm vụ 2021-2026

Thực hiện văn bản số 75/CV-BCĐ ngày 9/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng
chống dịch covid-19 tỉnh Gia Lai V/v triển khai khẩn cấp các phương án đề phòng,
chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm vụ 2021-2026.
Để kịp thời xử lý các tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh xảy ra
trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, an toàn cho công tác tiếp xúc cử
tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã triển khai các nội dung sau:
1. Trưởng thôn các thôn làng thống kê số lượng học sinh sinh viên từ các
trường cao đẳng đại học trở về địa phương để lập danh sách cử tri tham gia bầu cử
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Tổng hợp gửi Văn
phòng – Thống kê trước ngày 18/05/2021);
2. Chỉ đạo các thôn, làng nắm tình hình công dân trên địa bàn đi đến các địa
điểm có dịch trở về để thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định;
3. Tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch
vụ, các cá nhân tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, các hành vi vi phạm
trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là các trường hợp không khai báo y tế, khai
báo y tế không trung thực;
4. Đánh giá tình hình, nguy cơ dịch bệnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covis-19 cấp xã đề nghị Ủy ban bầu cử, Trưởng ban, Tổ trưởng tổ bầu cử tổ chức
cho các ứng cử cử viên tiếp xúc cử tri đảm bảo, an toàn, thực hiện nghiêm yêu cầu
5K, đặc biệt đeo khẩu trang theo hướng dẫn tại văn bản số 1219/SYT-NVY ngày
6/5/2021 của Sở y tế vè việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid -19
trong Hội nghi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ban chỉ đạo xã đề nghị các đơn vị, các thôn, làng, các Tổ bầu cử , các đơn vị
trên địa bàn triển khai thực hiện./.
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