
UBND TỈNH SƠN LA 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SYT-NVYD 

Về việc đảm bảo an ninh trật tự và 

tăng cường đảm bảo công tác y tế 
phục vụ công tác bầu cử 

Sơn La, ngày       tháng        năm 2021 

Kính gửi:  

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
   - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

   - Các bệnh viện trực thuộc sở; 
   - Bệnh viện đa khoa cuộc sống; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công điện 374/CĐ-BYT ngày 25/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 

309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về Kế hoạch công tác y tế phục vụ 

bầu cử; Công văn số 510/ATTP-NĐTP ngày 25/3/2021 của Cục An toàn thực 

phẩm về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử; Phiếu giao việc số 

02/PGV-SYT ngày 26/3/2021 của Giám đốc Sở Y tế  về việc tham mưu chỉ đạo 

các nội dung về việc bảo đảm an ninh trật tự và y tế phục vụ bầu cử . 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:  

 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 - Tiếp tục nhận định tình hình dịch bệnh, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 

TTYT các huyện, thành phố triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 trong quá trình tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới 

thiệu người ứng cử và vận động bầu cử theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Mục 2.1 

Phần II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 309/KH-BYT (có kế hoạch 

gửi kèm). 

 - Căn cứ theo từng cấp độ diễn biến công bố của Ban chỉ đạo về diễn biến 

dịch Covid-19, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về trách nhiệm của cử tri, cán bộ tổ bầu cử triển khai thực hiện các 

quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn tại mục 2.2.1 hoặc mục 2.2.2 

phần 2.2 Phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử phụ lục 01 

kèm theo Kế hoạch số 309/KH-BYT. 

 - Bám sát Phương án 03/PA-BCĐ ngày 03/3/2021 của BCĐ phòng chống 

dịch Covid-19 về phương án đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 phục vụ 

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 309/KH-BYT, tăng cường hướng dẫn 
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TTYT các huyện, thành phố triển khai các nội dung công tác phòng chống dịch 

Covid-19 phục vụ bầu cử theo từng cấp độ công bố của Ban chỉ đạo về diễn biến 

dịch Covid-19. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tiếp 

tục thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong thời gian trước, 

trong bầu cử, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tăng 

cường kiểm soát các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép, từ các vùng 

đang lưu hành dịch vào địa bàn tỉnh chưa được cách ly y tế để thực hiện các biện 

pháp cách ly phù hợp. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 các trường 

hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ vùng dịch về, các trường hợp nhập cảnh hợp 

pháp và bất hợp pháp vào địa bàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra bầu cử. 

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và 

nhân lực để sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng chống dịch đặc biệt trong 

thời gian trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Lồng ghép với các hoạt động tăng cường tuyên truyền triển khai các quy 

định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm 

trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh lây truyền qua thực phẩm trong thời gian trước, trong, sau ngày bầu cử. 

- Bố trí các tổ thường trực đảm bảo an toàn thực phẩm tại các điểm bầu 

cử, điểm diễn ra các sự kiện phục vụ bầu cử (theo yêu cầu của ban tổ chức).  

- Xây dựng phương án chi tiết đảm bảo công tác an toàn thực  phẩm, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm phục vụ bầu cử, chuẩn bị sẵn sàng phương 

án, lực lượng thường trực chủ động cùng các đơn vị có liên quan xử lý, khắc 

phục khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm đông người trên địa bàn.  

- Là đầu mối tổng hợp các nội dung về công tác an toàn thực phẩm, báo 

cáo định kì theo quy định. 

3. TTYT các huyện, thành phố 

3.1. Đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác y 

tế đảm bảo phòng chống dịch, công tác an toàn thực phẩm tại các điểm bỏ phiếu 

trên địa bàn. 
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- Triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ 

chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và vận 

động bầu cử theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Mục 2.1 Phần II Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Kế hoạch số 309/KH-BYT (có kế hoạch gửi kèm). 

- Chủ động rà soát kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác y tế phòng chống 

dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Thành lập tổ Y tế - Phòng 

chống dịch tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, chịu trách nhiệm đảm bảo công 

tác y tế, hướng dẫn triển khai các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại 

các điểm bỏ phiếu như phân luồng tránh tình trạng ùn tắc, tập trung đông người, 

chia bàn khai báo y tế, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, chăm sóc sức 

khỏe, sơ cấp cứu...  trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.  

- Bám sát phương án 03/PA-BCĐ, Kế hoạch số 309/KH-BYT tham mưu 

cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện thành phố xây dựng 

phương án đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử, đảm bảo có 

sự thống nhất, phối hợp giữa các cấp, các ngành. 

- Chủ động rà soát trang phục bảo hộ, vật tư, hóa chất phòng chống dịch 

bệnh, xe cứu thương đảm bảo sẵn sàng đáp ứng Phương án 03/PA-BCĐ. 

- Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại tất cả các điểm bầu cử trên 

địa bàn và các điểm diễn ra các sự kiện có liên quan (nếu có), thời gian hoàn 

thành trước 1 ngày diễn ra bầu cử. Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm 

phiếu tại các điểm bỏ phiếu lưu động, hướng dẫn ban tổ chức vệ sinh, khử khuẩn 

bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn lan can...trước và 

sau họp hoặc khi cần thiết.  

- Tổ chức tập huấn các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, hướng 

dẫn mặc trang phục phòng chống dịch, công tác vệ sinh, khử khuẩn hòm phiếu, 

... cho cán bộ làm công tác bầu cử, đặc biệt các tổ bầu cử triển khai thực hiện 

nhiệm vụ tại các điểm bỏ phiếu lưu động, thời gian hoàn thành đề nghị trước 

30/4/2021. 

3.2. Đảm bảo an toàn thực phẩm 

- Phối hợp triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống,  thức ăn đường phố... trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong thời gian trước, trong, sau 

ngày bầu cử; Thành lập các tổ thường trực bảo đảm an toàn thực phẩm tại các 

nhà hàng, khách sạn, các địa điểm bầu cử tổ chức ăn uống (theo yêu cầu của ban 

tổ chức). 
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- Chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực chủ động cùng 

các đơn vị có liên quan xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm 

đông người trên địa bàn. 

4. Các bệnh viện trực thuộc Sở, Bệnh viện đa khoa cuộc Sống 

- Tổ chức tốt công tác phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, 

phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu 

bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để chánh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.  

- Củng cố duy trì thực hiện tốt công tác phân luồng, sàng lọc theo quy 

định tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp cứu người bệnh; rà soát, kiện toàn 

Tổ cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc và xe cứu 

thương sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi dịch bệnh thâm nhập, ngộ độc thực phẩm, 

thảm họa thiên tai xảy ra đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử.  

- Thành lập tổ y tế phòng chống dịch bố trí cán bộ y tế, xe cứu thương, cơ 

số thuốc, trang thiết bị... thường trực và sẵn sàng hỗ trợ tổ y tế phòng chống dịch 

tại các điểm bỏ phiếu cố định, lưu động thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. 

5. Công tác Báo cáo  

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở Y tế: 

- Báo cáo tuần trước 16h thứ Ba hàng tuần  

- Báo cáo tháng trước 22 hành tháng (tháng 4, tháng 5/2021) 

- Báo cáo hàng ngày từ 03/5 - 25/5/2021 (trước 10h hàng ngày) 

- Báo cáo đột xuất trong các trường hợp có tình huống phức tạp về y tế trên 

địa bàn có liên quan đến công tác bầu cử hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp chỉ đạo); 
- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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