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   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

    

   Kính gửi:        

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Báo Phú Yên; 

-  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 

 
 

Căn cứ công văn số 2125/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 

về về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ công văn số 293/TTCS-TTTH, ngày 12/5/2021 của Cục Thông tin 

cơ sở về tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên hệ 

thống thông tin cơ sở; 

Căn cứ công văn số 306/TTCS-TTTH, ngày 17/5/2021 của Cục Thông tin 

cơ sở về tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá 

trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ nay đến ngày bầu cử 

(ngày 23/5/2021) cũng là thời điểm có nhiều hoạt động chuẩn bị cho công tác 

bầu cử; để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả và công tác bầu cử 

diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật; Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan báo chí địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chức năng, cơ sở truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông 

tin cơ sở trên địa bàn thực hiện thông tin, tuyên truyền sâu rộng công văn số 

2125/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 

2135/BNVCQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ 

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

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để những người tham gia công tác bầu cử (gồm cử tri 

và những người có liên quan, thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử) biết 

và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế trong ngày bầu cử, tập trung tuyên truyền các nội dung như sau:  

 1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là 

tuần lễ sát ngày bầu cử.  

 2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng hình thức trực quan (như: pa 

nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, phướn) nhằm tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh 

thần, ý nghĩa đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, 

để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao.  
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 3. Thực hiện khai báo y tế trực tiếp 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… nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có 

hỗ trợ các ứng dụng này.  

 4. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang; đo thân nhiệt trước khi vào 

khu vực bầu cử; thực hiện quy trình khử khuẩn; 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.  

 5. 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.  

 6. Cử tri có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở…trong quá trình đi bầu 

cử cần thông báo ngay cho Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các lực 

lượng chức năng liên quan.  

 (Đính kèm văn bản gồm công văn số 2135/BNV-CQĐP, công văn 

660/HĐBCQG-VP, công văn số 2125/UBND-KGVX của UBND tỉnh) 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, tx, tp Tuy Hòa; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện,tx, tp Tuy Hòa; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm CNTT-TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

              Trần Thanh Hưng 
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