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S 2WBNV-CQDP Ha Nói, ngày.-1 tháng 5 nám 2021 
V/v tip tiic báo dam phOng, chOng 
djch Covid- 19 trong qua trmnh to 

chic bâu cir 

'KInh giri: Uy ban bu ci'r các tinh, thãnh ph6 triic thuc trung ucmg. 

De tip tjc bâo dam phông, chng djch Covid-19 trong qua trmnh tô  chrc 
bu cir', Bô Ni vi hu&ng dn nghip vi cong tác bâu ci:r trong mt so^ tInh 
hung lien quan dn vic phông, chông djch Covid- 19, cu the nhu sau: 

1. Ve vic to chüc ho phiêu ti cor SO' cách ly tp trung, co sO' diêu trj 
bnh nhân Covid-19 

Quy trInh to^ chüc bô phiu tai  co sâ each ly tp trung, Co si diu trj bnh 
nhân Covid- 19 duçic thirc hin theo các Phi 111e 3, 4 kern theo Cong van s 
2135/BNV-CQDP ngày 13/5/2021 cüa B6 Ni vii ye hi..r&ng din nghip v11 cOng 
tác bu ctr trong tmnh hInh din bin phCrc tp cüa djch Covid-19. Trong do, dO 
nghj các dja phuong luu mt s 0^ ni dung sau: 

a) Tnr?m'g hçp tai co sO' each ly tp trung, co sO' diu trj không thành l.p 
khu virc bO phiu riêng thI thành viên To^ bu cO' phâi dua hOrn phiêu phi dn co 
sO' each ly t.p trung, Ca sO' diu trj de^ cü tri thire hin quyên bâu ci:r; lãnh dao  ti 
CC co sO' cách ly tp trung, co sO' diu trj cn to mçi diu kin thun lçii d8 cO' tn 
là nhtng nguO'i dang cách ly tp trung, bnh nhân Covid- 19 thçrc hin quyOn bu 
ci:r cüa cOng dam; 

b) Di vâi tnr&ng hçp bnh nhân Covid-19 phâi nm trOn giixO'ng bnh, 
không di chuyOn tâi diem bO phiêu ducic, tüy thuc vào din biOn süc khóe cOa 
cO' tn, nu cO' tri có nguyen vçng bO phiOu thI thành viên T6 bu cO' duçc phân 
cOng nhim vii tai  co so,  cách ly tp trung, co sO' diêu trj dua hOrn phiu phi, 
phiêu bu Cu, con dâu "Dã bO phiu" và các diu kin bào dam c.n thit khác 
dn giu&ng bnh de cO' tri thirc hin vic bO phiu. 

c) Sau khi hoàn thành vic bó phiu ti co' sO' each ly tp trung, ca sO' diu 
trj thI các thành viOn To bAu cO' phãi tin hành khi:r khu.n, tit trñng horn phiu 
phii và các tài 1iu CO liOn quan theo hithng dn cüa B6 Y tO. Vic chuyOn hOrn 
phiu phii hoc có th6 tin hành kim phiu ngay ti ccx sO' cách ly t.p trung, ca 
sO' diu tri thirc hiên theo hràng dn tai  Van ban s6 225/VPHDBCQG-PL ngày 
11/5/2021 cOa Van phOng Hi dng bâu cO' quc gia. 

Thrc hin van bàn s6 253/VPHDBCQG-PL ngày 19/5/2021 cia Van phOng Hi dong bu cu' quo-'c gia. 
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2. Ve xir I tInh huông có du hiu bat thu'ô'ng trong qua trInh to chüc 
bô phiêu 

Qua trmnh to^ chirc bó phiu, nu phát hin cir tri có du hiu b.t thtthng 
nhu sot, ho, dau h9ng... thI T6 bu CU ph& hçp vói nhân viên y t& khn trucTng di 
chuyên cU tri có d&i hiu bt thu6ng dn khu virc cách ly tam th?yi trong khu 
virc bó phiu. Thy tirng tnrmg hçip cu the^ theo khuyên cáo cüa nhan viên y 
To bu Ca kip thi báo cáo Uy ban bu cU c.p trên trirc tiêp xin kin chi dao, 
dng th?yi phái có các bin pháp cn thiêt dê vic bó phiêu duçc tiêp tiic. 

B6 Ni vi 6 ngh Uy ban bAu cü các tinh, thnh ph6 tnrc thuc trung uung 
cn cr diu kin, tinh hInh cu th8  & dja phuing & có phucmg an bó phiu bu cir 
linh hot, phü hop, báo dam t6 chirc thành cong cuc bâu cir và dáp Ling yêu câu 
cOng tác phóng, chng djch Covid- 19.!. 

Nei nhin: 
- Nhix trén; 
- He'i dng bu cu' quc gia; 
- ThCi tirOng ChInh phil (dé We); 
- Van phông Hi Ong bâu cCr quôc gia; 
- Van phOng ChInh phé; 
- Bô Y tê; 
- Bô tnrng Pham Thi Thanh Trà; 
- Các Thr trrnng B6 Ni vi; 
- UBND và Sà Ni vu các tinh, 
thành phô trirc thuc trung trong; 
- Uru: VT, CQDP. 
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