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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế cho cuộc “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 Cẩm Thủy 

Thực hiện kề hoạch số 51 ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và 

Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 20/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy 

ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa 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;  

Để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác 

đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện  ban 

hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo y tế cho cuộc 

“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, với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1.Mục đích: Kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm 

nhập vào địa bàn huyện; 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. 

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 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.  

- 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.  

- Đảm bảo 100% các điểm bầu cử, 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.  

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, nhất là 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 thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử.  

- Tăng cường hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm từ tuyến tỉnh đến 

cơ sở; 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.  

- Bổ sung và tăng cường vật tư, hóa chất, sinh phẩm, xét nghiệm, 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.  

- 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.  

- Kiện toàn, củng cố các đội/tổ phòng, chống dịch cơ động các cấp, 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.  

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

sát cộng đồng, nhất là tại các thôn, bản, khu 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  

2. Tổ chức công tác phòng, chống dịch cho các hoạt động bầu cử.  

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phối hợp với Ủy ban 



bầu cử, ủy ban Mặt trận tổ quốc 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 như sau:  

+ Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch phù hợp khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và hoạt động 

của các tổ chức bầu cử.  

+ 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 và khử khuẩn lại sau 

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.  

+ Bố trí cán bộ y tế và tổ giám sát cộng đồng hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại 

tất cả các điểm bầu cử. 

 + Bố trí khu vực rửa tay có khẩu trang, nước sạch, xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn cho cử tri tại tất cả các điểm bầu cử.  

+ Bố trí điểm khai báo y tế và thực hiện khai báo y tế tại tất cả các điểm 

bầu cử (bằng hình thức khai báo trực tuyến, quét mã Q-Code hoặc khai báo trực 

tiếp). Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cử tri thực hiện khai báo y tế trực 

tuyến trước hoặc quét mã Q-Code khi đến tham gia bầu cử. 

 + 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. 

 + Tùy theo diễn biến tình hình dịch, yêu cầu cán bộ tham gia các tổ chức 

bầu cử và cử tri đeo khẩu trang khi tham dự các hoạt động bầu cử và khi đi bầu 

cử  

3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm  

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

 - Chủ động giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các yếu tố nguy cơ 

gây ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều 

kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế 

biến thực phẩm, nhất là trong đợt cao điểm tháng hành động về vệ sinh an toàn 

thực phẩm năm 2021; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn 



thực phẩm theo quy định.  

4. Bố trí các điểm bỏ phiếu  

- 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  

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch (nhất là giữ khoảng cách) 

và sắp xếp thời gian bỏ phiếu phù hợp, cử tri thuộc nhóm đang theo dõi nguy cơ 

tham gia bỏ phiếu vào cuối buổi.  

- Đối với những điểm bầu cử có nhiều cử tri thuộc nhóm đang theo dõi 

nguy cơ phải xem xét, bố trí điểm bầu cử riêng cho cử tri.  

5. Thường trực phòng, chống dịch, cấp cứu và xử lý các vấn đề y tế  

- 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; tăng cường lực 

lượng duy trì chế độ thường trực 24/24h trong thời gian diễn ra bầu cử.  

- 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 dịch bệnh và các vấn đề y tế có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bỏ 

phiếu.  

- Tổ chức các đội cấp cứu lưu động tại đơn vị điều trị có đủ nhân lực, cơ 

số thuốc thiết yếu, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý khi 

có các tình huống cấp cứu, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

- Bố trí các đội phản ứng nhanh chống dịch tại các đơn vị y tế dự phòng, 

chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang phục bảo hộ,… sẵn sàng đáp 

ứng khi có các tình huống dịch bệnh, sự cố y tế xảy ra trong quá trình bầu cử.  

6. 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 

huyện và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.  

III. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế 

cho bầu cử được bố trí từ nguồn ngân sách các cấp và các nguồn kinh phí huy 

động hợp pháp khác theo quy định  



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung Tâm Y Tế 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND 

các xã, thị trấn 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 huyện; 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.  

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện 

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.  

2. Công an huyện 

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 công tác y tế cho cuộc bầu cử; xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm, đặc biệt là các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng 

cách, tập trung đông người theo quy định.  

3. Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung Tâm 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 huyện xem xét, quyết định.  

4. Các Phòng Kinh Tế Hạ Tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 500/SYT-KHBCĐ ngày 04/02/2021 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về đáp ứng với các tình 

huống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh và Công văn số 126 

/UBND -BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới trên địa bàn huyện; chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực quản lý.  



- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phạm vi 

được phân công; phối hợp chặt chẽ với Trung Tâm 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.  

5. Trung Tâm Văn Hóa và thể thao du lịch huyện, 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.  

6. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt Công 

văn số 126 /UBND -BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới trên địa bàn huyện; 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  

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- 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 

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.  

- 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.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

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  

9. Đề nghị Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo Ủy ban bầu cử 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 phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y 

tế cho các hoạt động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện Cẩm 

Thủy  đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Ủy ban Bầu cử huyện; các 

phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Y Tế (để b/c); 

- TT huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 
- Chủ Tịch,các  PCT. UBND huyện  (để b/c); 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

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

 - Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện; 
- UBND các xã thị trấn; 

- Website huyện;  

- Lưu: VT, YT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

 



 


		hungtd_gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-05T16:00:03+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-05T16:08:34+0700


		2021-05-05T16:09:19+0700


		2021-05-05T16:09:32+0700




