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KẾ HOẠCH 

Diễn tập đảm bảo y tế, 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 tỉnh Lào Cai 

  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao năng lực của cán bộ trong khâu tổ chức, thực hiện các quy trình 

bỏ phiếu ở mỗi tình huống, từ đó tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch 

bệnh lây lan. 

- Nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, điều hành và điều phối của ủy ban 

bầu cử các cấp và chính quyền, cơ quan, tổ chức tại địa phương trong công tác 

bầu cử. 

- Rút kinh nghiệm để triển khai phù hợp trước khi tổ chức bỏ phiếu chính 

thức tại các điểm bầu cử. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp với tình hình thực tế và khả năng các tình huống có thể xảy ra. Tổ 

chức diễn tập phải thiết thực, hiệu quả, không hình thức, kỹ năng chuyên môn 

phải thuần thục. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập. Chỉ 

huy điều hành khẩn trương, linh hoạt, hiệu quả cao.  

- Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng 

dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc 

điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử.  

- Có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham 

gia phục vụ công tác bầu cử.  

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Tính sẵn sàng 

- Phân công cán bộ ở từng bộ phận tham gia vào các hoạt động diễn tập, có 

kịch bản sẵn sàng, có kết quả đầu ra tại mỗi phân cảnh. 

- Có sẵn các phương tiện bảo hộ cá nhân, các công cụ hỗ trợ diễn tập như 

hòm phiếu, đo nhiệt độ cầm tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, văn phòng phẩm... 

đảm bảo các hoạt động diễn tập được diễn ra theo kịch bản. 

- Có các địa chỉ liên lạc với Ban tổ chức bầu cử để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời. 
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2. Khả năng đáp ứng nhanh và chuyên nghiệp 

-  Các cán bộ của đội diễn tập được tập huấn và có kinh nghiệm trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh và khâu tổ chức bầu cử. 

- Nắm chắc quy trình theo Kế hoạch số 99/KH-UBBC ngày 13/5/2021 của 

UBBC tỉnh Lào Cai. 

3. Các hoạt động chung  

- Thực hiện khai báo y tế trực tiếp (bằng giấy) hoặc khai báo y tế điện tử theo 

hướng dẫn chung của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng: Vietnam Health 

Declaration, Bluezone, Ncovi... bằng QR-CODE hoặc đường link liên kết nếu 

dùng thiết bị điện thoại thông minh. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc, không tụ tập đông 

người, không khạc nhổ bừa bãi, phải che miệng mỗi khi ho và hắt hơi, bỏ rác thải 

đúng nơi quy định; 

- Thực hiện việc xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và 

người sau tối thiểu là 2 mét, di chuyển theo hướng một chiều; thực hiện theo hướng 

dẫn của ban tổ chức về tiến trình bầu cử và đảm bảo y tế cho công tác bầu cử; 

- Yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri sát khuẩn tay tại mỗi vị trí đặt dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh và đảm bảo khoảng cách, theo quy định tại các điểm bầu cử cố định. 

- Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu lưu động trước khi vận chuyển đi và sau 

khi kết thúc tại mỗi điểm bỏ phiếu, bọc bằng nilong trong quá trình vận chuyển. 

- Có các thùng chứa rác thải có khả năng lây nhiễm (màu vàng, có nắp đậy 

đạp chân), thùng rác thải thông thường. Chú ý phân loại rác thải có nguy cơ lây 

nhiễm và rác thải sinh hoạt. 

- Mỗi điểm bầu cử có đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác tiếp đón, khai báo 

y tế, tuyên truyền giãn cách theo đúng Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh. 

- Cán bộ giám sát trong mọi hoạt động: 

+ Nhắc nhở cử tri thực hiện mang khẩu trang đúng cách, khử khuẩn tay, giữ 

khoảng cách… trường hợp không phối hợp mời cơ quan an ninh giải quyết.  

+ Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng 

vào thùng đựng chất thải. Thông báo ngay cho Tổ bầu cử hoặc các lực lượng chức 

năng liên quan khi phát hiện cử tri có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở… 

trong quá trình đi bầu cử. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: từ 08h ngày 19/5/2021 (thứ 4) 

2. Địa điểm: Thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải huyện Bảo Thắng. 

3. Cán bộ tham gia diễn tập:  

- Thị trấn Phong Hải: Cán bộ Trạm y tế, các thành viên tổ bầu cử thôn Toòng Già. 

- Cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 254 

- Cán bộ tham gia diễn tập khác do sự chỉ đạo của BCD tỉnh, huyện 

4. Thành phần dự Diễn tập: 

- Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. 
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- Ủy ban bầu cử huyện Bảo Thắng. 

- Đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Trung tâm y tế tuyến huyện: 01 người/đơn vị/huyện 

IV. NỘI DUNG KỊCH BẢN 

1. Tình huống 1: Thực hiện bầu cử tại một địa điểm cố định đối với 

người có sức khỏe bình thường  

1.1. Địa điểm 

Tại điểm bầu cử của Thôn Toòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng 

1.2. Chuẩn bị 

a) Nhân lực (Toàn bộ thành viên tổ bầu cử) tại các khu vực 

 - Tiếp đón: 02 người 

- Lực lượng giám sát: 03-5 người 

- Tổ Y tế lưu động: 02 người  

-  Thành viên Tổ bầu cử 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị: bố trí khu vực bỏ phiếu theo quy tắc 01 

chiều, có khu vực theo dõi, cách ly tạm thời, hòm phiếu (cố định, phụ)  

1.3. Diễn tập 

a) Tại khu vực tiếp đón: 

- Cử tri:  

+ Khai báo y tế trước ở nhà bằng giấy hoặc bằng điện thoại thông minh, 

trường hợp khai báo bằng giấy ở nhà thì nộp lại tờ khai để kiểm tra; trường hợp 

đã khai báo điện tử thì trình QR code để kiểm tra.  

+ Trường hợp chưa khai báo thì khai báo y tế tại bàn đón tiếp, khai báo điện 

tử hoặc khai báo y tế bằng giấy theo hướng dẫn của cán bộ tiếp đón.  

- Cán bộ giám sát vòng ngoài: (2 người của Tổ bầu cử) 

Đề nghị tất cả người tham gia bầu cử đeo khẩu trang trong suốt quá trình 

tham gia bầu cử., sát khuẩn tay trước khi vào tham gia bỏ phiếu, chịu trách nhiệm 

bổ sung dung dịch sát khuẩn nếu hết (chuẩn bị trước hoặc hết thì liên hệ Tổ trưởng 

Tổ bầu cử để bổ sung). 

- Cán bộ tiếp đón: (2 người) 

+ Người 1: Đo thân nhiệt toàn bộ cử tri trước khi đến bàn tiếp đón (trong tình 

huống này cử tri không có sốt) 

+ Người 2 (cán bộ y tế): Kiểm tra QR code khai báo y tế của cử tri hoặc phát 

và hướng dẫn cử tri khai báo y tế bằng giấy;  

b) Tại bàn thu phiếu cử tri và phát phiếu bầu 

- Cử tri: Trình phiếu cử tri và nhận phiếu bầu 

- Cán bộ: Nhận phiếu cử tri; Phát phiếu bầu và hướng dẫn cử tri bước tiếp 

theo, lưu ý hướng dẫn sát khuẩn tay trước và sau khi viết phiếu bầu. 

c) Tại bàn viết phiếu bầu 

- Cử tri: 
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+ Xem, tìm hiểu danh sách đại biểu 

+ Khử khuẩn tay trước khi vào bàn viết phiếu bầu 

+ Viết phiếu bầu 

+ Sát khuẩn tay khi rời khỏi bàn viết phiếu bầu 

d) Tại hòm phiếu 

- Cử tri: 

+ Thực hiện bỏ phiếu theo hướng dẫn. 

+ Đảm bảo khoảng cách. 

đ) Tại cổng ra 

- Cử tri: 

Khử khuẩn tay và ra về đảm bảo khoảng cách 

2. Tình huống 2: Thực hiện bầu cử tại một địa điểm cố định khi phát 

hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ/mắc bệnh 

2.1. Địa điểm và công tác chuẩn bị tương tự như tình huống 1 

2.2. Diễn tập 

a) Tại khu vực tiếp đón: 

- Cử tri: (đã thực hiện 5k) 

+ Có biểu hiện nghi bệnh như: ho, sốt, đau họng, mất cảm giác, vị giác… 

- Cán bộ tại bàn đón tiếp: 

+ Đề nghị cử tri ngồi yên tại chỗ, không khạc nhổ. 

+ Báo cáo với Tổ trưởng Tổ bầu cử và cán bộ y tế 

- Cán bộ Y tế: 

+ Chuyển ngay cử tri nghi bệnh đến phòng cách ly tạm thời 

+ Khai thác tiền sử dịch tễ của cử tri: 

 Nếu cử tri có tiền sử dịch tễ trở về từ vùng dịch, vùng phong tỏa, hoặc 

tiền sử dịch tễ không rõ ràng, báo cáo cho tổ trưởng tổ bầu cử báo cho 

tổ y tế lưu động đưa cách ly tạm thời tại trạm y tế, thực hiện bỏ phiếu 

lưu động. 

 Nếu cử tri không có tiền sử dịch tễ nguy cơ, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu 

vào hòm phiếu phụ tại khu cách ly tạm thời có sự hướng dẫn, hỗ trợ 

của cán bộ giám sát. 

- Tổ trưởng tổ bầu cử: 

+ Báo cáo tình tình cho tổ y tế lưu động đề nghị vận chuyển bệnh nhân nghi 

bệnh về trạm y tế thị trấn Phong Hải và chỉ đạo phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ 

khu vực bầu cử. 

+ Chỉ đạo cán bộ Tổ Y tế - Phòng chống dịch của Điểm bầu cử lập danh sách 

tất cả những người có tiếp xúc trực tiếp với cử tri nghi bệnh (Họ tên, ngày tháng năm 

sinh, số điện thoại, địa chỉ cụ thể, …) để phục vụ truy vết nếu cử tri đó có kết quả xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 
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+ Thông báo tất cả cử tri đang có mặt tại Điểm bầu cử tạm thời không di 

chuyển ra ngoài khu vực bỏ phiếu (tiếp tục thực hiện bỏ phiếu đối với cử tri đang 

ở trong khu vực). 

- Tổ y tế lưu động: 

+ Vận chuyển cử tri nghi bệnh có yếu tố dịch tễ bằng xe cứu thương về trạm 

y tế để tiếp tục kiểm tra sức khỏe, điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc nhanh SARS-CoV-2.  

+ Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ Điểm bầu cử. 

f) Sau thời gian diễn ra bầu cử 

+ Dọn vệ sinh, thu gom túi chứa giấy ăn, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng 

vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

Chú ý phân loại rác thải có nguy cơ lây nhiễm và rác thải sinh hoạt. 

+ Tổng vệ sinh, khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung 

dịch tẩy rửa đa năng hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Chlor hoạt tính 

hoặc có chứa 60%-70% cồn. Tăng cường thông khí tại địa điểm làm việc bằng 

cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các biện 

pháp phù hợp khác. Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày đúng 

quy định. 

3. Tình huống 3: Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà  

3.1. Địa điểm 

Giả định tại một hộ gia đình thuộc thôn Toòng Già, thị trấn Phong Hải huyện 

Bảo Thắng có 01 cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà. 

3.2. Chuẩn bị 

a) Nhân lực 

- Cử tri tham gia diễn tập: 01 người đang cách ly tại nhà (giả định). 

- Thành viên Tổ bầu cử: 04 người. 

b) Trang thiết bị 

- Hòm phiếu phụ, Phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn, 

khẩu trang để vận chuyển đến nhà người đang cách ly. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho Thành viên Tổ bầu cử (Bộ chống dịch 

COVID-19), bao chứa rác lây nhiễm. 

3.3. Diễn tập 

a) Tại khu vực bỏ phiếu chính (cố định) 

- Thành viên Tổ bầu cử: Vận chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, bút, thước 

kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, phương tiện phòng hộ cá nhân, bao 

đựng rác lây nhiễm đến nhà người đang cách ly. 

b) Tại nhà người đang thực hiện cách ly tại nhà  

- Thành viên Tổ bầu cử 

+ Mặc bộ đồng chống dịch COVID-19 đứng trước cửa nhà  
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+ Hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và hướng dẫn phòng chống 

dịch trong bầu cử: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay. 

+ Phát phiếu bầu, bút, thước kẻ, dung dịch cồn dạng phun sương cho cử tri. 

- Cử tri tham gia diễn tập: 

+ Tiến hành khử khuẩn tay, bầu cử (chọn người gạch tên), cho phiếu bầu khô 

rồi bỏ vào Hòm phiếu phụ. 

+ Khử khuẩn bút, thước kẻ sau khi dùng xong bằng dung dịch sát khuẩn, bỏ 

găng tay vào bao đựng rác. 

+ Thực hiện giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, thẻ cử tri (cán bộ đóng dấu đã 

bỏ phiểu) sau khi bỏ phiếu. 

- Thành viên Tổ bầu cử: 

+ Mang Hòm phiếu và bao đựng rác phun khử khuẩn hòm phiếu và các đồ 

vật khác. 

+ Tháo bỏ trang phục bảo hộ cho vào bao đựng rác. 

+ Khử khuẩn tay, đeo khẩu trang, mang găng tay. 

+ Vận chuyển Hòm phiếu, và các đồ vật khác đến gia đình cách ly khác, sau 

đó chuyển về khu vực bỏ phiếu. 

+ Sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu: tháo bỏ khẩu trang, găng tay,… và 

xử lý đúng quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi rời khỏi. 

+ Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K, nếu có biểu hiện 

sốt ho, khó thở thông báo ngay cho cơ quan y tế.    

4. Tình huống 4. Tổ chức bầu cử trong Khu cách ly tập trung 

4.1. Địa điểm: Tại trung đoàn 254, Km 28, thôn Toòng Già, thị trấn Phong 

Hải, huyện Bảo Thắng. 

4.2. Chuẩn bị 

a) Nhân lực 

Cử tri tham gia diễn tập: 10 người (chiến sỹ của Trung đoàn 254) 

Thành viên Tổ bầu cử: 05 người. 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Máy phun và hóa chất khử khuẩn 

- Hòm phiếu phụ, Phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn, 

khẩu trang. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho Thành viên Tổ bầu cử (Bộ chống dịch 

COVID-19), bao chứa rác lây nhiễm. 

- Hàng rào ngăn cách Khu cách ly 

- Bố trí theo một chiều di chuyển: 

+ Bảng niêm yết người ứng cử, Bàn phát phiếu bầu, Hòm phiếu đặt ngoài 

hàng rào, có dung dịch khử khuẩn; 

+ Bàn viết phiếu bầu, dung dịch khử khuẩn, thùng rác chứa rác thải có khả 

năng lây nhiễm (màu vàng, đạp chân) đặt trong hàng rào. 
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- Kẻ vạch quy định khoảng cách 2 mét, người tham gia bầu cử sẽ được nhân 

viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi bỏ 

phiếu. 

4.3. Diễn tập 

a) Trước bầu cử 

Cán bộ y tế trong trung đoàn phối hợp với các chiến sĩ bộ đội phun hóa chất 

khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. 

a) Trong quá trình bầu cử 

- Cán bộ khu cách ly (trong hàng rào): Hướng dẫn cử tri đi bầu theo hàng 

một chiều và dừng đúng vạch. 

- Thành viên Tổ bầu cử và cán bộ y tế (ngoài hàng rào) 

+ Mặc đồ bảo hộ 

+ Phát găng tay và hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và hướng dẫn 

phòng chống dịch trong bầu cử (rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay, đeo 

găng tay trước khi nhận phiếu bầu và sát khuẩn tay lần 2 sau khi tháo găng tay). 

+ Phát phiếu bầu, bút, thước kẻ (dùng một lần, không dùng chung) 

+ Giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được 

hướng dẫn. 

- Cử tri: 

+ Cầm thẻ cử tri, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch. 

+ Đến bàn phát phiếu bầu, xuất trình thẻ cử tri, sát khuẩn tay, nhận găng tay 

và đeo găng tay theo hướng dẫn của Thành viên Tổ bầu cử. 

+ Nhận phiếu bầu, bút, thước kẻ (mỗi người một bộ). 

+ Di chuyển đến bảng niêm yết để nghiên cứu thông tin về những người ứng 

cử đại biểu. 

+ Di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành bầu cử (chọn người gạch tên). 

+ Mang cả phiếu bầu, bút, thước kẽ di chuyển đến Hòm phiếu. 

+ Bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu; bỏ bút, thước kẻ, găng tay vào thùng rác 

+ Khử khuẩn tay, thẻ cử tri (cán bộ đóng dấu đã bỏ phiểu). 

+ Di chuyển về Khu cách ly 

b) Sau quá trình bầu cử 

- Thành viên Tổ bầu cử: 

+ Niêm phong, phun khử khuẩn hòm phiếu và vận chuyển hòm phiếu về khu 

vực bỏ phiếu chính. 

+ Tháo bỏ khẩu trang, găng tay,…và xử lý đúng quy định, sát khuẩn tay, vệ 

sinh cá nhân theo quy định trước khi rời khu vực cách ly. 

- Ban điều hành khu cách ly: Phun khử trùng lần 2 toàn bộ khu vực tổ chức 

bầu cử. 
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- Lực lượng phục vụ và cử tri tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp 5K, nếu có biểu hiện sốt ho, khó thở phải thông báo ngay cho 

cơ quan y tế.    

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ (Thường trực UBBC tỉnh) 

- Hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử theo đúng quy định trong diễn tập. 

- Phối hợp với Sở Y tế, báo cáo kết quả nội dung diễn tập về Ban Chỉ đạo và 

UBBC tỉnh.  

2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ về y tế phục vụ suốt quá trình diễn tập. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tham gia diễn tập. 

- Đảm bảo trang phục bảo hộ y tế cho cuộc diễn tập. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả diễn tập về Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn tổ bầu cử khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn chung của Bộ Y 

tế thông qua các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi... bằng 

QR-CODE hoặc đường link liên kết. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông các cấp trên địa bàn tỉnh 

phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho buổi diễn tập. 

- Cung cấp pano hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại địa điểm diễn tập. 

4. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 

- Tham gia đạo diễn, lên kịch bản, xây dựng video clip hướng dẫn sau diễn 

tập và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử 

tỉnh để Ủy ban bầu cử huyện, xã quan sát và thực hiện. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chỉ đạo Trung đoàn 254, phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng chuẩn bị 

các điều kiện diễn tập tại khu cách ly tập trung 

6. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng 

- Đảm bảo kinh phí cho diễn tập đảm bảo y tế, phòng chống 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 tỉnh Lào Cai. 

- Đảm bảo đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y 

tế phòng, chống dịch khác phục vụ diễn tập. 

- Chỉ đạo, bố trí lực lượng (dân quân, dân phòng, cộng tác viên y tế dân số 

…) phối hợp với nhân viên y tế thực hiện công tác giám sát, phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các khu vực diễn tập. 

- Phối hợp Chỉ đạo công tác diễn tập bầu cử tại các khu cách ly tập trung, các 

trường hợp công dân đang cách ly tại nhà. 
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- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân 

dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch trong diễn tập.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, phòng Tài nguyên Môi trường, bảo đảm thùng 

chứa rác thải y tế, rác thải sinh hoạt; bảo đảm thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải tại các khu vực diễn tập. 

Trên đây là Kế hoạch Diễn tập đảm bảo y tế, 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 tỉnh Lào Cai, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương  

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

      Kế hoạch này thay cho Giấy mời, đề nghị các cơ quan có liên quan triển khai 

thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBBC các cấp; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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