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THÔNG BAO 

KIEN CUA THUONG TRESC T[NH UY 
Ti hi ngh vói các BI thir, Chü tjch UBND các huyn, thành ph v mt so 
nhim vij trong cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 và bu cii' di 

. • bieu Quoc h9l khoa XV va di bieu HDND cac cap nhiem ky 2021-2026 

Ngay 13/5/202 1, Thi.thng trrc Tinh Uy t chirc Hi nghj vOi BI thu, Chii tch 
UBND các huyn, thành ph và các s6 ngành có lien quan ye triên khai mt so 
bin pháp phông, chng dch bnh Covid-19; cong tác chu.n bj Cuc bu cr dai 
biu Quc hôi khóa XV và dai biu HDND các cAp nhiêm k' 202 1-2026. Trên ca 
sâ các kin phát biu, thão luan, Thi.thng trrc Tinh iiy thng nhAt kt 1un nhu 
sau: 

Trong thai gian qua, tinh hinh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh din bin 
phi'rc tap, dã có 6/9 huyên, thành ph có các ca dixang tInh, dn nay, có the khàng 
djnh tInh hInh dich bênh trên cia bàn tinh vn ca bàn duçyc kim soát, m.c dü 
nguy ca biing phát djch bnh & din rng là rAt cao. Song song v&i cong tác phông, 
chng djch, cac dja phixang dä có nhiu n hrc thirc hin tht các brnrc, các khau 
trong quy trinh bAu cir dam bão dung tin d th&i gian và dung lut. Thu&ng trirc. 
Tinh iiy ghi nhan, dánh giá cao và biu ducmg BCD phông chng Covid-19 tinh, 
Uy ban bu ci1 tinh, các s&, ban, ngành, các huyn, thành ph& cci quan, dan vj, 
dc bit các 11rc luçng tuyn dAu (y t, cOng an, quân dci)  dà và clang ngày dêm 
không mt mOi, n hrc trin khai quyt lit cong tác phông, chng djch và lam tht 
cOng tác chuAn bj cho Cuc b.0 cir dai  biu Quc hi khóa XV và dai  biu HDND 
cac cAp. Tuy nhiên, trong qua trInh trin khai vn con mt s thn tai  hn ch nhtr: 
lung tüng trong trin khai truy vt, khoanh viing, xét nghim, each y, hot dng 
mt si ch& chi.ra thirc sr hiu qua, cong tác trin khai bu ci.'r & mt s dja phucmg 
chm, chua chuAn bj k5 cho phuang an bAu ci:r khi djch biing phát, phãi khoanh 
viing each ly.... 

Dé tip tiic thirc hin hiu qua cong tác phOng, chng djch bnh covid-19 trên 
dja bàn tinh trong th&i gian tâi, dng thii chuAn bj t& nhAt mci diu kin, phixang 
an th chuc thành cong cuOc  b&u cir dai  biu Quc hi khóa XV và dui biAn RDND 
cac cAp nhim kr  2021-2026. Thu&ng tri,rc Tinh Uy d nghj BCD phOng chng 
Covid-19 tinh, Uy ban bAu cü tinh, các s&, ban, ngành, các huyn, thành ph& ca 
quan, clan vj tip tVc  lãnh  dao,  chi  dao  thrc hin tót mQt s nhim vii sau: 
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1. Quán trit, trin khai nghiêm tüc Thông báo s 237-TB/TO, ngày 13/5202 1 
cüa Ban Thuing v11 Tinh Uy kt 1un v mQt s6 bin pháp cAp bach phông, chong 
djch bnh Covid-19 và cong tác chun bj CuOc bAu Cu di biu Qu& hi khóa 
XV và d?i  biu HDND các cAp nhim k' 202 1-2026. 

2. V cong tác phông, chng djch: ngoài các nhim vi dã nêu ti Thông báo 
s6 237-TB/TO, yeu cAu các ngành, dja phuang thirc hin mt s6 nhim vi1 sau: 

(1). Giao Sâ y t& 

- Thãnh 1p 02 T cOng tác là nhung chuyên gia cüa ngãnh, do dng chI Phó 
Giám d6c Sâ lam T6 truâng, trirc tip h trçi chuyên môn, ti.r vAn cho cAp üy, chfnh 
quyn Thành ph6 Phüc Yen và huyn Lp Th?ch trong chi dao  cOng tác phông, 
chng djch. 

- Chi do, h.ràng dn thrc hin cac bin pháp kim soát y th d6i vài Phtrông 
Hing Vumig, thành ph Phüc Yen. 

(2). Giao Cong an tinh: 

- Chi dto tang c.r?xng truy vt sam, kjp thñ d6i vâi các trtthng hçip nghi ng?i. 

- Xem xét khâi t xr l mt s trtthng hçTp không khai báo y th theo qui djnh, 
chn cách ly, vi phm qui dinh  pháp lut v phàng djch dn dn djch lay lan ra 
cong dng, d lam gwong cho các truông hçrp khác. 

(3). Các huyn, thành pM: 

- Dng chi BI thu, Chü tjch UBND cac huyn, thành ph6 chi dao các chü 
doanh nghip tren dia bàn (ngoài cac Khu cOng nghip) phãi thrc hin xét nghim 
cho cOng nhân, nguai lao dng b.ng ngun 1irc cüa doanh nghip; dng th&i áp ding 
nghiêm các bin pháp dam báo an toàn cho ngiräi lao dung theo dung hixâng dn cüa 
BOYth. 

- Rà soát, dánh giá tInh hiu qua cüa các ch& kim soát, các dim cách ly a 
cong dông d kjp thai diu chinh ngay, tránh lang phi nhãn hrc và chi phi. 

3. V cong tác chuAn bj bAu cfr: 

(1). UBBC các huyn, thành ph& 

- Rã soát tAt câ các nOi  dung phái ap ding pháp lut trong qua trmnh thirc hin 
bu cu, can cu vào tInh hInh thrc th tren dja bàn d thng hçip, báo cáo UBBC tinh 
lam cci sa d UBBC tinh xin kin HOi  dng bAu cu Quc gia va có hixâng dn chi 
tit d th6ng nhAt thirc hin. 

- Ci th hóa K hoch s 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 cüa BO y të ye Cong 
tác y tê phic vi bAu cu di biu Qu& hi khóa XV và di biu Hi dng nhãn 
dan các cAp nhim k' 202 1-2026 b&ng k hoach, phixcing an cii th& trin khai dn 
các T bAu cu. 
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- Trin khai tp hun cho các T bu cir v các quy djnh phái áp dimg pháp 
1ut trong qua trmnh thirc hin bu cr va cong tác y t trong ngày bu cir d tirng 
thành viên T bu cr phãi n.m vihig lut pháp v bu cir, thành tho cong vic, giü 
vüng nguyen tc trong vic bO phiu, vic kim phiu và dam bão ding quy djnh 
v phOng, chng djch bnh Covid- 19, hoãn thành tniàc ngày 18/5/2021. 

- T.ng cixôrng cong tác tuyên truyn, dc bit thng th?i krcing tuyên 1ruyn d 
Nhãn dan va cir tn n&n dtrçic dy dü quyn, trách nhim và các quy djnh bat buc 
v bu cr; khuyn khIch các hInh thi'rc tuyôn truyn dn tn hO gia dlnh. 

- Chü dng trong cong tác dam bão an t4t ninh, lr& tir ti các dja bàn dan Cu, 
các dim bô phiu, nht là các dja bàn con tim .n yu t6 phüc tap. Tang cu&ng 
kim tra cOng tác chun bj cüa tAt cá các T bAu cfr (Các T cOng tác cüa tinh kim 
tra It nhAt 2/3 s t bAu ci cüa mi dja phuang; các T cOn lai cap huyn phái kiêm 
tra). 

(2). Khen thuOrng v cOng tác bAu cr: 

- Di vài cac T b&u cir, cac dja phumig hoàn thành t6t nhim vii bAu cfr, dam 
bão dimg qui djnh, thii gian, t' lé cir tn di bu dt trên 95% trâ len; dU s lucing, 
dung c cAu: thuâng cho mi T b&u cr 10 triu d6ng/th; mi x, phuO'ng, thj trn 
(gçi chung là xA) 50 tniu dng/xA; mi huyn, thành ph 100 triu dng. Các 
huyn, thành ph trin khai ngay chü trtxang nay, to sr lan tOa dê gifla các dja 
phtrcing, các T bu cir thi dua hoàn thành t& nhim vii. 

- H trçi mi T bAu cü 5 triu dng/t d trIrc tip bi duOig cho các thành 
viên trong t thrc hin thim vit trong diu kin phOng chng djch Covid- 19. 

- Khuyn khIch các huyn, thành ph CO chInh sách h trçl, khen thuâng các 
dja phucing c sâ thirc hin t& cong tác bAu cü trong diu kin phOng chóng djch 
Covid- 19. 

BCD phOng, chóng Covid-19 tinh, UBBC tinh, các si, ngành có lien quan 
và các hun, thành phô thirc hin tOt kêt lun nay. Trong qua trinh thirc hin, Co gI 
vt.ràng mac, kjp thii báo cáo Thixng trrc Tinh üy. 

Nciinhân: 
- Các dng chI TVTIJ, 
- Ban CSD UBND tinh, 
- BCD phông, chng covid-19 tinh, 
- Uy ban bu ct'rtinh, 
- Các ca quan tham mtru, giüp vic TU, 
- MTI'Q và các doàn the tinh, 
- Các nganh: Y tê, Ni viii, Tài chmnh, 
- Các huyn, thànhüy, DUTT, 
- UBND cac huyçn, thanh pho, 
- CPVP, CVTII, 
- Liru VPTU. (TH4) 
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