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                Văn Đức, ngày  04  tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

 Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021 - 2023

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ  ban hành 
tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh  hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ công văn số 92-CV/BTC ngày 21/10/2021 của Ban tổ chức thành 
ủy về công tác nhân sự bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2023; 
Công văn số 596/UBND-NV ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Chí Linh về việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2023;

Thực hiện  Kế hoạch số 517/KH-BCĐ ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
phường Văn Đức  về  tổ chức triển khai công tác bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm 
kỳ 2021-2023.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức xây dựng kế hoạch triển khai công  tác 
y tế phục vụ công  tác bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2023 cụ thể 
như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích.
- Tổ chức phục vụ y tế cho cán bộ và người dân tham gia công tác bầu cử 

Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2023.
- Chủ động nguồn lực đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống chính trị vào 

cuộc nhất là Tổ COVID Cộng đồng tại cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát theo 
dõi diễn biến sức khỏe của đối tượng cách ly tại gia đình, phát hiện sớm nếu có 
biểu hiện tái dương tính kịp thời thông báo cơ quan chuyên môn khoanh vùng, 
phong tỏa cách ly dập dịch. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các 
lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước, trong và sau bầu cử,  công tác điều trị 
đạt hiệu quả cao nhất. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng làm 
nhiệm vụ tại các điểm bầu cử tập trung, phòng và kiểm soát dịch tại cộng đồng.

2. Yêu cầu.
- Cả hệ thống chính trị luôn sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống phòng, 

chống dịch COVID-19 kiên quyết không để dịch bùng phát, lây lan ra cộng 
đồng .

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phản ứng nhanh khi có trường 
hợp F0 hoặc tái dương tính trở lại và lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 
xuất hiện.

- Huy động mọi nguồn lực sẵn có, đảm bảo phát hiện sớm, cách ly kịp 
thời, phong tỏa gọn, dập dịch triệt để.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, sẵn sàng tiếp nhận đảm bảo tuyệt đối an 
toàn trong, trước, và sau bầu cử



II. Các nội dung hoạt động chính.
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra.
- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa bàn 

thành phố nói chung, địa bàn phường Văn Đức nói riêng, tham mưu kịp thời cho 
Đảng ủy, UBND phường các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả trong 
cuộc bầu cử Trưởng khu dân cư  nhiệm kỳ 2021- 2023.

- Căn cứ tính chất, đặc điểm của dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên, Trạm 
y tế, Công chức Văn hóa – thông tin có nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ phòng 
chống dịch COVID-19 phường triển khai và tổ chức thực hiện chỉ đạo của 
UBND thành phố; BCĐ phòng, chống dịch thành phố và UBND phường về 
công tác phòng chống dịch, với phương châm 4 tại chỗ: Bình tĩnh, chủ động ứng 
phó mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhưng không được gây 
hoang mang, mất ổn định. 

- Kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện, xử lý khi phát hiện các ổ dịch 
theo đúng quy định trong  bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021- 2023 . 

- Các hội nghị tổ chức họp dân đông người phải thực hiện đo thân nhiệt, 
sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, 

- Khi tổ chức bầu cử phải dãn cách, chia từng lượt người vào bầu đo thân 
nhiệt, đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, phải che miệng mỗi khi ho và  
hắt hơi, bõ rác thải đúng nơi quy định. Nếu đơn vị bầu cử có ổ dịch thì Ban chỉ 
đạo phường xin ý kiến cấp trên có biện pháp ứng phó thích hợp.

- Trường hợp thành viên tổ bầu  cử có tiếp xúc  gần với người được xác 
định mắc Covid-19 (F1,F2) phải cách ly thì tổ bầu cử chủ động báo cáo UBND 
phường để thay thế  và hướng dẫn về công tác bầu cử đối với thành viên mới bổ 
sung.

2. Công tác truyền thông.
- Đài Truyền thanh phường tăng cường thời lượng phát thông tin, tuyên 

về tình hình, diễn biến phức tạp dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch 
theo khuyến cáo của Bộ Y tế thực hiện “ 5K” Khẩu trang-Khử khuẩn tay- 
Khoảng cách-Không tụ tập đông người - Khai báo y tế. Để người dân được biết, 
nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Truyền thông kịp thời để nhân dân nêu cao cảnh giác với những thông 
tin  sai sự thật, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng 
đồng. Xử lý nghiêm với các trường hợp dấu dịch, không khai báo hoặc khai báo 
không trung thực về dịch tễ theo qui định của pháp luật.

3. Công tác giám sát, dự phòng.
- Thực hiện giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những 

người được điều trị F0 khỏi; F1 hoàn thành cách ly tập trung và các trường hợp 
F2 theo dõi y tế tại nhà, nơi lưu trú được giám sát chặt chẽ của Tổ COVID- 19 
cộng đồng. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành cam 
kết cách ly theo quy định của pháp luật.

- BCĐ phòng, chống dịch phường thường xuyên kiểm tra việc triển khai 
các hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, phát hiện những tồn tại, hạn chế để đề 
ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Trong đó lưu ý vai trò hoạt động của Tổ 



COVID Cộng đồng, trong việc quản lý đối tượng cách ly tại nhà, theo dõi sức 
khỏe, tuyên truyền, quản lý rác thải, ý thức chấp hành của đối tượng cách ly...

4. Công tác hậu cần.
Tổ hậu cần, thành phần gồm Hội phụ nữ xã, Trạm y tế và các lực lượng 

tham gia điều phối, thực hiện rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa 
chất, thuốc điều trị, vật tư, bố trí kinh phí đảm bảo kịp thời cho các hoạt động 
phòng, chống dịch trong bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021- 2023 .

III. Thời gian và địa điểm.
1. Thời gian: Dự kiến ngày 01/12/2021 đến hết ngày 25/12/2021.
2. Địa điểm: Tại 11 Khu dân cư trên địa bàn phường.
IV. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
1. Trạm y tế phường
- Tham mưu Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

phường  tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn phường; giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo; thống nhất các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh, thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành và triển khai kế hoạch 
đáp ứng phù hợp từng cấp độ dịch Covid-19 tại phường Văn Đức. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể phường  và các Khu dân cư tổ chức 
triển khai thực hiện Kế hoạch này.Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trong nước, tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 
dân phường,  Ban Chỉ đạo phường  theo dõi, chỉ đạo, giám sát kiểm dịch chặt 
chẽ đối với các trường hợp đi từ hoặc đi qua vùng dịch, yêu cầu thực hiện việc 
khai báo y tế theo quy định; quản lý các trường hợp bệnh, giám sát tại cộng 
đồng, giám sát tại các cơ sở y tế; kịp thời khoanh vùng, xử lý, cách ly triệt để ổ 
dịch không để dịch bệnh lây lan, bùng phát, hạn chế thấp nhất số mắc và lây lan.

- Phối hợp các công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 
phòng, chống; chuyển tải các thông điệp truyền thông đến người dân và cộng đồng; 
xây dựng các tin bài về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2. Công chức Văn hoá-Thông tin và Đài phát thanh phường
- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021 - 2023; phân tích, làm rõ bối cảnh 
diễn ra bầu cử, nhấn mạnh thành tựu đất nước đạt được sau 35 năm đổi mới, 
cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid - 19 
của năm 2021 và hiện nay.

- Phối hợp với trạm y tế, các khu dân cư tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến cho người dân biết về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tình hình dịch 
bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng, chống 
dịch; phối hợp với ngành Y tế phòng, chống dịch hiệu quả.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị đăng tải các bản tin về tình hình dịch 
bệnh chính xác, kịp thời và phối hợp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp 
thông tin không chính xác gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng.



3. Công an phường; Ban Chỉ huy Quân sự phường, Ban bảo vệ dân 
phố và Tổ công tác

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát, kiểm 
soát chặt chẽ bảo đảm an ninh trong suốt thời gian bầu cử diễn ra.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 
tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi 
bất chính, các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2 của các đối tượng F0 để 
khoanh vùng, cách ly dập dịch kịp thời trong thời gian diễn ra bầu cử.

4. Công chức LĐTB&XH
Phối hợp với Trạm y tế và các thôn thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình 

sức khỏe của người lao động; thực hiện nghiêm việc cách ly, quản lý người lao 
động trở về từ vùng dịch.

5. Công chức Tài chính – Kế toán
- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường  bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công 

tác phòng, chống dịch theo quy định.
- Tổng hợp đề xuất kinh phí bổ sung phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị, xã hội
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền công tác bầu cử trưởng khu dân cư 
nhiệm kỳ 2021 - 2023 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế cùng cấp thực hiện tuyên truyền, vận 
động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, 
chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

7. Các Khu dân cư
- Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh để người dân được biết, không hoang mang, không chủ quan và chủ động 
phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong 
công tác bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021- 2023 .

- Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ 
đạo của phường, hướng dẫn của ngành Y tế; sẵn sàng ứng phó với các cấp độ 
của dịch bệnh.

- Các khu dân cư; các thành viên BCĐ phường phụ trách địa bàn chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân phường  về công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn mình quản lý.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Phòng chống dịch Covid-19 
trong công tác bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021 - 2023./. 
Nơi nhận:
- UBND thành phố (để báo cáo)
- TT Đảng ủy, TT HĐND,MTTQ phường;
- BCĐ phòng, chống dịch phường;
- Các Khu dân cư;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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