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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử 

 đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

 

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường Chính phủ về công tác chuẩn 

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham 

dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó 

Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Lê Văn 

Thành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo 

các Bộ: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao 

thông vận tải. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến của lãnh đạo các 

Bộ, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

Ủy ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện các công việc sau: 

1. Mục tiêu cao nhất là tập trung bảo đảm và tổ chức thành công cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 

5 năm 2021 một cách an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, nhất là chống dịch 

bệnh Covid-19. 

2. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, 

Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày 

bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bối cảnh diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành 

công. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử; kịp thời tổng 

hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về diễn biến công tác chuẩn bị 

bầu cử và tổ chức ngày bầu cử. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh 

hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 với các 

hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; đồng thời kêu gọi cộng đồng 

và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và chung sức, đồng lòng cùng 

Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để phát triển kinh tế. 
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4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu ở các cấp; tăng cường quân số kiểm soát biên giới, kiểm tra người nhập 

cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc, bảo 

đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. 

5. Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể đối với 

trường hợp xảy ra dịch Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là tại các 

địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc 

bầu cử; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Công điện của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trường 

hợp tại những địa bàn có dịch Covid-19 diễn biến khó lường, làm ảnh hưởng đến 

cuộc bầu cử thì kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Hội 

đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định các phương án phù hợp, hiệu quả. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa 

phương các cấp trong phạm vi thẩm quyền chủ động xây dựng kịch bản nhằm triển 

khai công tác bầu cử trong điều kiện xảy ra dịch Covid-19. 

7. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách 

bầu cử ở địa phương, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang 

thiết bị phục vụ công tác bầu cử; có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho 

công tác bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn 

nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do 

dịch bệnh phát sinh. Chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, phức tạp về tôn giáo; có phương 

án cụ thể phòng chống thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác 

bầu cử; chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an ở địa phương xây dựng các kế 

hoạch, biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật. 

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất - kỹ thuật, đảm bảo kinh phí cho cuộc 

bầu cử. 

9. Giao Bộ Nội vụ có văn bản gửi Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để 

kiến nghị với Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn một số nội dung liên quan 

đến công tác bầu cử đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 như hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử 

tri vận đồng bầu cử (xem xét giảm số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri để vừa bảo 

đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử …); phương án phân 

bổ hợp lý thời gian cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo khung giờ để tránh 

tập trung đông người; phương án thực hiện bỏ phiếu đối với cử tri làm nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp đang cách ly y tế, điều trị bệnh ...  

10. Các Bộ: Nội vụ, Y tế, Quốc phòng, Công an cùng các bộ, ngành liên 

quan tiếp tục nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nhanh chóng, hiệu 

quả.  
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  

thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc  

Trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,  

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; 

- Lưu: VT, QHĐP (3b). VMD 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM       

 

Trần Văn Sơn 
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