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Số:            /UBND-VP 

V/v hướng dẫn một số tình huống 

bầu cử do dịch Covid-19 có thể 

xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khoá XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026  
 

Cẩm Thuỷ, ngày         tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi: 

        - Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

        - UBND các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện công văn số 6329/UBND-VX ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch Covid-19 có 

thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Trước mắt, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-

19 nên tạm thời được coi là vùng không có dịch Covid-19. Giao UBND các xã, 

thị trấn quán triệt, triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho 

công tác tổ chức bầu cử theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo công 

văn số 6329/UBND-VX ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh (Có gửi kèm theo văn 

bản cho các đơn vị).  

 Trường hợp trước và trong ngày bầu cử, nếu trên địa bàn huyện ghi nhận 

ca bệnh nhiễm Covid-19, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức bầu cử theo 

hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn số 6329/UBND-VX ngày 

13/5/2021 của UBND tỉnh. 

 2. Giao Trung tâm Y tế phối hợp với Công an huyện hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của 

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện về Phòng, 

chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế cho cuộc “Bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026”; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện 

nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. 
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 3. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện đảm bảo công tác tổ chức bầu cử tại 

Khu cách ly tập trung của huyện trong trường hợp có đối tượng phải cách ly tại 

Khu cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện cho cử tri đang cách ly tham gia 

bầu cử. 

 4. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ diễn biến tình hình dịch và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 04/02/2021 của 

Uỷ ban bầu cử huyện Cẩm Thuỷ về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026, áp dụng linh hoạt khi các tình huống dịch Covid-19 có thể xảy ra, 

có phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống 

dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử. Quá trình thực hiện, nếu có nội dung vượt thẩm 

quyền, kịp thời báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo xử lý. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Website huyện; 

- Lưu VT.                                                    
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Đức Hùng 
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