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S6 ZM- TB/TU Vi'nh Phic, ngày 13 tháng 5 näm 2021 

THÔNG BAO 

KET LUiN CUA BAN THIJONG VtJ TfNH UY 

v mt s bin pháp cp bach phông, chng d1ch bnh Covid-19 Va cong tác 
chun bj Cuc bu cii' di biu Quc hi khóa XV và di biu HDND các cp 

nhim k5r 2021-2026 

Tai phiên hQp ngày 13/5/2021, sau khi nghe Ban can sr Dáng UBND tinh báo 
cáo tInh hInh cong tác chi dao  phông, chng djch bnh COVID- 19 trên dja bàn 
(Báo cáo s 166-BC/BCSD ngày 12/5/2021); Uy ban bAu cü tinh báo cáo tin d 
và cong tác chun bj bu cCr di biu Quc hOi  khóa XV và dai  biu HDND các 
cAp nhim kS'  2021-2026 (Báo cáo s 19-BC/UBBC ngày 13/5/2021); trên c sâ 
các kin phát biu, tháo 1un, Ban Thixing vi Tinh iiy thng nhAt kt lun nhu 
sau: 

I. V cong tác phông chng dlch  Covid-19: 

1. Quan dim chi dao  phông, chng djch: Không chii quan, lci là, nhi.rng 
cling không nóng vQi, không thai qua. Thrc hin khoanh vling, cách ly a nh&ng 
ncii có djch; phong tôa a nhU'ng no'i Co nhiu ca mAc ducing tInh, dc bit là khoanh 
vling lOi djch d thrc hin các bin pháp y t. 

Các ding chI Uy vien T)y viên Ban Thuing vi quán trit dAy dii quan dim 
trén dn các da phuang ph trách. Yêu cAu các dja phung khi d nghj cách ly 
hay giân each x hi phãi dánh giá k5 tInh hInh, dánh giá dung tInh hInh. Ngành 
y t phái chju trách nhim dánh v mt chuyên mon truâc khi tham muu cho 
Ban Ththng v1i, Thucing trrc Tinh uy. 

2. Di vâi cong tác phàng, chng djch trong các Khu cong nghip: 

Ban Chi dao  phông, ch6ng covid- 19 tinh áp ding ngay các bin pháp crng 
rAn trong chi dao  cong tác phông, chng djch t?i  các khu, ciim cong nghip và 
doanh nghip trên dja bàn tinh. 

(i). Yêu cAu chii DN phâi b trI d cong nhân lao dng dtrçic xét nghim bang 
ngun lirc ciia doanh nghip. Day là ni dung bAt buOc thrc hin; nhim vi quan 
trQng, cAp bach trong vic dam bão an toàn cho cong nhân, nguà'i lao dng và cã 
doanh nghip. 

- Sang 13/5/2021: thrc hin Cong tác truyn thông dn các chii doanh nghip 
v chru trucmg trên; 
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- Tir chiu 13/5/2021: trin khai thrc hin 1y mu xét nghim. 

(ii) . Yêu cu các doanh nghip thirc hin nghiêm tue Quyt djnh 2194/QD-
BCDQG ngây 27/4/2020 cüa BCD quc gia v Htràng dn phông, chng và dánh 
giá nguy Ca lay nhim djch Covid-19 t?i  nai lam vic và ky' tue xá cho ngui lao 
dng. 

(iii). T chi'rc phát dng trong cong nhân, ngui lao ctng phát hin cáe tnr?mg 
hçip tr6n each ly, tránh each ly, c.r trü bAt hçp pháp trong các doanh nghip, nhât là 
nguYi nuâc ngoài. 

3. Ban Chi do phàng, chng covid-19 tinh có k hoach khuyn khIch trong 
toàn dan thrc hin xét nghim tlr nguyen d tr dam bão src khoê, tInh mng cüa 
mInh, dng thyi chüng tay cüng tinh phông eh6ng Covid- 19 hiu qua. 

4. Sâ Y t& Trin khai ngay các bin pháp y t dr phông trong phông chng 
djch, nhAt là tai các Tram y th cAp xA, các khu dan cu; thi.rc hin phun khi'r khuAn ô 
các khu dan eli; tuyên truy&n, hiràng dn Nhân dan thrc hin dy dii các bin pháp 
dir phông d phông dch. 

Sm mi các chuyên gia ciia Bô Y t có kinh nghim trong phàng, chóng djch 
covid-19 d tu vAn, h trçl chuyên mOn giip VTnh Phiic trong cong tác phông, 
chng djch. M&i Bênh vin Lao phi Trung uong v nghiên cihi, dánh giá, tu vAn 
giip Vinh Phiic v y tA dir phOng, dc bit là phông các bnh lay nhim lien quan 
dn dithng hO hAp, bnh phi trong cong dng. 

5. Các T cong tác ciia Ban Thumg vi Tinh iiy tang cu?mg ktAm tra cong tác 
phông, chng djch trong pham vi, da bàn quãn l và theo chrc trách, nhim vii 
thrçic giao; chii trQng kim tra vic chAp hành và vic thrc hin ciia các dla 
phixang, dan v trong cOng tác phàng, ch6ng dch. 

II. Cong tác chuAn b!  Cuôc bAu cfr di biu Quc hi và HDND các cAp: 

D cuc bAu ci'r din ra an toàn, thành cOng, dng th?yi theo dOi, hixâng dan, 
giái quy& kjp thai nhUng khó khän, vuóng mAc cho các dja phuang trong qua trinh 
chuAn bi, d ngh Uy ban bAu cCr tinh và các dan vj có lien quan thc hin ngay các 
ni dung sau: 

1. UBBC tinh chi do rà soat tAt câ các ni dung phâi ap diing pháp lut trong 
qua trInh thirc hin b&u cir, can cr vào tInh hInh thirc tA trên dja bàn d tAng hçp, 
xin kin HOi dng bAu ci'r Quc gia và có huâng dn chi tit, chm nhAt truOc 
18/5/2021 d các dja phucing kjp thai trtAn khai thrc hin. 

2. Dam bão y tA phvc vi cong tác bu cir: UBBC tinh cAn cii th hóa K 
hoach S6 538/KH-BYT ngày 22/4/202 1 ciia B y tA v cong tac y tA phiic vii bAn 
ci'r di biu Qu6c hOi  khóa XV và di biu HOi d6ng nhân dan các cAp nhim kS' 
2021-2026 bAng k hoach ci th d các dja phucmg, các T6 bAu cir thiic hin. 
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Yêu cu UBBC tinh t chüc tp huAn dÀy dü, k 1uOng 02 ni dung trên dn 
tAt câ các T bÀu ccr, hoàn thành tnràc ngày 18/5/2021. 

3. V cong tác tuyên tuyn: Tp trung manh  cho cOng tác tuyên tuyn trên các 
phuo!ng tin truyn thông: Eài truyn hInh tinh, Báo Vinh Phüc, C6ng thông tin 
giao tip din; trên h thong tin nhAn trên din thoai thông minh, trên cac trang 
mng xã hi d nhân dan di bAu cir. Phát huy vai trà cüa MTTQ, các doãn th 
chInh tn xA hi vào cuc tIch circ 4n dng bAu cCr. Các dja phucing giao cho Doàn 
thanh niên th chtrc các th tuyên truyn si:r ding xe mô to kern theo ba di dng, ci 
d di tuyên truyn kru dng a các ngO, ngach, thôn lang t dan ph& 

Ni dung tuyên truyn phái ngn gQn, dl hiu, dl nhá, tp trung tuyên truyn 
v vai trà, trách nhirn, quyn han  cUa c tn trong vic bó phiu, tham gia cOng tác 
bAu cü; cCr tn bitt rnInh dixçic phãi lam gi và không di.rçic lam gI. PhAn dAu t l di 
bAu ccr a mrc cao nhAt. 

4. Cong tác darn báo an trot ninh, trt tr: phái xây dirng các phuong am dam 
bào an ninh trot  tij cho tüng dja phirang, theo trng tInh hung phái có kch bàn, 
huorng an ci th& không d bi dng, bAt ngi. 

5. Ip huAn theo kjch bàn: giao UBBC tinh chi do tp huAn sam cho tAt cá 
các T bÀu cir, d trng thành vien T bAn cr phãi nm vUng 1ut pháp v bAn cCr, 
thè.nh tho cOng vic, giü vcrng nguyen tAc trong vic bO phiu, vic kim phiu. 

6. Cong tác kim tra, giám sat: tang ci.thng hcm ntra cong tác kirn tra, giám 
sat cOng tác chuAn bj bAu cü theo dung quy trinh, quy djnh. 

Giao VAn phOng Tinh üy tharn mini thành 1p các T kim tra b&u ci'r, do 
dng clii Uy viên Ban Thir&ng vi1 Tinh üy lam T truâng; thành viên là các thành 
vién cüa Sâ NOi  vii, chju trách nhim tham mixu v mt nghip vu. Ni dung kim 
tra: rà soát tAt cá các ni dung phái chuAn bj cho ngày bAu ci'r; chi dao  khAc phiic 
ngay cac tn tai,  thiu xót; dam báo dn ngày bAn ci'r khOng có sai sot lien quan 
d&i nghip vii bÀu cCr. 

7. UBND tinh chi do sa Tài chInh, Sâ Ni vt và UBND các huyn, thành 
ph: 

- Xây drng k hoach t chirc xét nghim SARS-CoV-2 cho tAt cã can b cac 
T bÀu cü và hrc hxcrng phic v1i bAn theo hithng dn cüa Uy ban bAu ci'r Qu6c gia. 

- Kim tra ngay vic cAp kinh phI, hixàng dn si'r dung kinh phi cho tAt ca cac 
T bAu cir. Yêu cAu mi ngun lc ph%lc vi1 bAu cir, nhAt là kinh phi phii vi bAn ctr 
phái dtrc dam bão a tAt cá cac T b&u ci và các dja phuang. 

- Do tInh hinh djch bnh Covid dA ãnh huâng nhiu dn cong tác chuAn bj bAu 
cl'r cüa các T6 bAn cCr, d nghj UBBC tinh CO phuang an h trçx kinh phi cho các T 
bAn ci'r d thirc hin tht các cOng vic dixçic giao. Dng thai có ci ch thuâng cho 



TIL BAN THTJNG V1J 
H VAN PHONG 

TINI-J U 
V1NM r-r C 

Trãn Vit CLrông 

4 

các dja phucng, dcin vj và các th bu ci'r hoãn thãnh xut sc nhim vi d dng 
viên kjp than. 

Ban chi do phàng chng djch bnh Covid-19, Uy ban bu cir tinh vâ cac 
dng chI Uy viên Ban Thuanng v11 Tinh u) can cr nhim vi du?c phân công, thrc 
hin Kt 1un nay. 

Nciinhân: 
- Ban BI thu (b/c), 
- Các dông chI TVTU, 
- Ban CSD UBND tinh, 
- BCD phông, ch6ng covid-19 tinh, 
- Uy ban bâu cCr tinh, 
- Các ci quan tham miiu, giüp vic TI), 
- MTTQ Va CC doàn th tinh, 
- Các ngành: Y t, NOi vv, Tài chInh, 
- Các huyn, thành üy, DUTT, 
- UBND các huyn, thành phô, 
- CPVP, CVTH, 
- Luu VPTU. 
(TH4) 
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