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BO NO! VU

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p Tv do Hnh phüc
-

S&Y37BNV-CQDP
V/v htrâng dn nghip vi cong tác
bâu cr dai biêu Quoc hi khóa XV
vàHDND các cap nhiêm k' 20212026 trong tInh hinh din biên
phrc tp cüa djch Covid- 19

-

Ha N6i, ngày 13 tháng 5 nàm 2021

KInh gIn: Uy ban bu ci:r các tinh, thành ph6 trirc thuc trung trong.
Truâc din bin rAt phlrc tp cUa djch Covid-19, Ban BI thi.r, Hi dng
bâu dr quôc gia, ChInh phU, Thu tuàng ChInh phü, Ban Chi do quôc gia phông
chng djch Covid- 19, Uy ban Trung uong Mt trn to quôc Vit Nam và các BO,
co quan trung iscmg cia có nhiêu An bàn chi do cap Uy dáng, chInh quyên cija
phiicng v vic thirc hin nghiêm các quy djnh, giãi pháp phông chong djch
A
bnh Covid- 19 và cong tác to chlrc cuc bâu dr di biêu Quôc hi khóa XV và
cli biu Hi dng than dan các cap thim kS' 2021-2026 (sau day gi chung là
cong tác bâu clr) trong diêu kin phông, chông djch bnh Covid-19. Thôi gian tir
(ngây 23/5/2021) dung là thii diem có nhiêu hot dng
nay cln ngày bâu
chuAn bj cho cong tác bu cu, vi vy dê bâo dam phông chông djch bnh Covid19 trong qua trInh to^ chInc bâu clr, Bô Ni vi hithng dn nghip vi cong tác bâu
cIn nhtx sau:
I. M!JC D!CH, AU CAU
1. Miic dIch
a) Bào dam thirc hin phèng, chng và ngän ngra khâ näng lay Ian cUa
djch bnh Covid-19, ph1ic vv an toàn cho cong talc bâu clr; chü dng 1mg phó có
hiu qua vâi các tInh huông djch bnh Covid-19 trong qua trInh triên khai các
hoat dng bAu ci:r.
b) Tao thuan lcd ti cia cho các hot dng bAu cIt de^ cuc bAu cIt duçrc
din ra thun lçi, thông suôt, an toàn, tiêt kim và dung 1ut.
2.Yêucu
a) Barn sat và kip thai trin khai thrc hin các van bàn chi do ve cad
bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19 cUa Ban BI thu, Hi dông bâu cIt
quc gia, ChInh phü, Thu ti.ràng ChInh phU, Ban Chi do quôc gia phông chông
djch Covid- 19, Uy ban Trung uang Mt trn to quôc Vit Nam va các B, ngành
trung iwng, nhu: Van bàn s 234/HDBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021
cüa Hi dng bâu cIt quc gia hr6ng dn vic 1p danh sách cIt tn và phuang
an bö phiu c16i vâi cad trtthng ho dang cách ly y tê phông, chông djch bnh
Covid-19 và ti các dja phrcing dang có djch beth phát sinh; Van bàn so
644IHDBCQG-VPHDBCQG ngày 5/5/2021 cüa Hi dong bâu cIt quôc gia ye
mt s6 luu tnràc, trong và sau ngày bâu clr; Van bàn so 660/HDBCQG-VP
A
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ngày 06/5/2021 ve^ tip tVc lãnh dao, chi dao cong tác bu ci'r; Van bàn so
225/VPHDBCQG-PL ngày 11/5/2021 cüa Van phông I-IOi dông bâu Cu quôc
gia hithng dn phxcmg an to chuc bO phiêu a ccr sâ cách ly tp trung và vic
kin toàn, bô sung thành vien tham gia t6 chi'rc phii trách bâu cü; Van bàn so
214/VPHDBCQG-TT ngày 08/5/2021 ye rà soát, cp nht danh sách cr tn,
phát the Cu fri trong diêu kin phông, chông djch bnh Covid- 19; các Chi thj so
02/CT-TTg ngày 14/01/2021, Chi thj so 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chi thj so
16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chi thj so- 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cUa Thu
tuâng ChInh phü ve^ thrc hin các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 và các
Cong din cUa Thu tuàng ChInh phu; Thông tix s6 01/TT-BNV ngày 11/01/2021
cüa B6 tnr0ng B6 Ni vu huâng dn nghip vi cOng tác bâu ci:r; Huang dn so
61/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 cüa Ban Thuang trirc Uy ban Trung uong
Mitt trn To quôc Vit Nam ye to chirc hi nghj tiêp xüc c1r tri de^ vn dng bu
cü phü hop vâi yeu cau phóng, chong djch bnh Covid-19; Ke^ hotch so
538/KH-BYT ngày 22/4/2021 cüa BO Y tê...
b) T05 chüc cuc b.0 cr phü hap, vüa bão dam cuc bu ci:r din ra dung
quy djnh cüa pháp lut, vüa dáp ung yêu câu cüa cOng tác phông, chông djch
bênh Covid-19.
II. MQT SO NO! DUNG BAO DAM PHONG, CHONG D!CH BNH COVID-19
TRONG QUA TRINH TO CH1C BAU CI
1. De phông, chng djch bnh Covid-19 dt hiu qua và cong tác bu cu
din ra an toàn, dung các quy djnh cüa pháp 1ut, nhung ngu?i tham gia cong
tác bâu Cu (gôm cu tri và nhItng nguai có lien quan, thành viên cüa các to chuc
phii trách b&u cu) cn thrc hin nghiêm các bin pháp phông, chông djch theo
hithng dn cüa B6 Y tê, nhi.r sau:
a) Thirc hin khai báo y t trrc tip hoc khai báo y te^ din tir theo hthng
dn chung cüa Bô Y t6 thông qua các áng dung: Vietnam Health Declaration,
Bluezone, Ncovi... nu dung thit bj din thoai thông minh hoc noi to chuc có
ho^ trçi các irng dung nay.
b) Thijc hin nghiêm tue vic deo khu trang, không ti tp dong nguai,
không khac nh6 bua bäi, phái che ming mi khi ho yà hat hoi, bô rác thai dung
nth quy djnh.
c) Thc hin vic xp hang & vào bu cu, gift khoàng cách giUa nguöi
truOc ya nguôi sau t6i thiêu la' 2 met, di chuyên theo huàng mt chiêu; thirc hin
theo hithng dn cüa ban to chüc ye tiên trmnh bâu cu và dam bão y tê cho cOng tác
bâu cü.
d) Tru&ng hop thành viên To bAu cu có tip xüc gAn vâi ngirài ducic xac
dinh mac Coyid- 19 (Fl, F2) phãi each ly thI dja phixing chü dng bô sung, thay
th và th chuc tp hun nghip vu bu Cu di yOj thành yien mâi duqc b6 sung.
"dnh;
2. Hirong dn trInh fir thtrc hin bu cir ti khu v1c bô phiu co
cho ngtrôi dang thtrc hin cách ly tai nhà; cách ly tp trung, noi thirc hin
giãn cách xã hi hoc dta bàn bi phong tôa; ti bnh vin, co sr y tet
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a) W t6 cht'rc bu ci'r tai khu vrc bó phiu (phông bô phiu) thirc hin
theo hithng dn tai Phit litc 1 (kern theo);
b) Ve^ t65 chi.'rc bu cir cho ngu?ñ dang thirc hin cách ly ti nhà thirc hin
theo huâng dn ti Phii liic 2 (kern theo);
c) V t6 chüc bu cü ti khu vrc cách ly tp trung và ncii thrc hin cách ly xä
hi hoc dja bàn bj phong tóa thirc hin theo hithng dan ti Phi 1ic 3 (kern theo);
d) V6 0 chirc bu cir ti bnh vin, cci sâ y t6 diu trj cho cir tri là bnh
nhân nghi ngô hoc xác djnh mc Covid- 19 thirc hin theo huàng dn tai Phii lic
4 (kern theo).
Trén car sâ% các van bàn ht%ràng dn cüa car quan có thm quyn và tai
hu6ng dn nay, de^ nghj Uy ban bu cir các tinh, thành phô trrc thuOc trung trong
cin ci.r dieu kin, tInh hInh c11 the, chü dng xây dirng phrning an, kjch bàn bó
phiêu bu ci'r linh hott, phü hçip vói khâ nàng thixc tê cüa dja phuarng, bâo dam to
chüc thành cong cuOc bu ci'r và dáp üng yêu câu cong tác phông, chông djch bnh.
III. TIEN DQ VA PHAN BO THYI GIAN BAU ciY
1. Can cr vào so5 luçmg Cu tri a tüng khu vrc bó phiu, thai gian bu cir
theo quy djnh và din biên cüa tInh hInh phông, chông djch bnh Covid-19 tai
dja phuong và trng khu virc bô phiu, Uy ban nhân dan cap xã chU dng xây
dirng ljch trInh tin d6 bu cir và phan chia, bô trI thii gian bô phiêu phü hop
theo trng thôn, t dan phô bào dam không tp trung cü tn qua dông vào ciing
rnt thai diem bâu ci'r, dOng thyi không dê xày ra phân tan 1%rc luçing phic vi
bu cü, ành huâng den hiu qua lam vic cüa To bâu cu'trong ngày bâu cir.
2. Can cir tInh Mnh thirc th ti dja phucing, Uy ban nhân dan cap xA và T6
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bu cir xây drng k hoch phân chia thai gian bô phiêu cUa cü tri theo các thôn,
to dan ph6 theo tüng dçit di bu cir; thii gian trung bInh mi dçit bâu cir cách nhau
khoãng tr 01 dn 02 gRi, bão dam không tp trung qua dông tai phông bO phiêu.
Trong ngày bu cr, T6^ bu cir phãi thong báo kê hoach phân chia thii gian bô
phiêu dê cr tri biêt.
Luu:
a) Tru&ng hop ci:r tri không có diu kin tham gia bó phiu theo dot thi
phai huàng dn và to diéu kin dê cir tri tham gia bO phiêu trong ngày bâu cir
theo quy djnh;
b) Tru&ng hcip s ci'r tri trong danh sách di bO phiu ti khu vrc bO phiu
dt 100% tnrâc giâ quy djnh thI T bu cir không dugc tuyên bô kêt thic cuc
bO phik và không ducic kim phiu truóc 19 giô ngày 23/5/2021.
3. Di vâi các xä, phu&ng, thj trn có các tInh hung bu cu ma phãi
mang horn phiu phii
a) Truâc ngày b.0 cu chm nht 24 gia (ch.m nht ngày 22/5/2021), Uy
ban nhân dan cp xã phái hoàn thành xong vic vic khão sat, thông kê day dü
s luqng, phân l°ai danh sách cu tn và xác djnh dja diem cüa cu tn theo trng
nhóm nhu sau:
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Cu tri 6m dau, gia' yu, khuyt tt không th8 dn phông bô phiu; cir tn
dang la' ngithi bj tam giam, ngithi dang chap hành bin pháp diia vào ca s& giáo
diic bat buc, co si cai nghin bat buc ma tri tam giam, cci scr giáo diic bat
buc, ci sâ cai nghin bat buc không to chirc khu vijc bO phiu riêng hoc cü
tri dang là ngii?ii bj tam giü tai nhà tam giü;
Ci:r tri dang thrc hin cách ly y t8 tai nhà, tai các khu vrc cách ly tdp
trung, ca si y tê, bnh vin, khu v1rc bj phong tôa, giãn cách xä h0i.
-

-

b) Can ctr vào kt qua khão sat, thong kê, tin hành xay dirng ljch trInh
tiên dO bâu ci:r, pMn chia, bô trI thai gian bô phiêu và sü dung horn phiêu phii
phü hop theo trng thôn, to dan phô, dja chi each ly tai nhà, khu virc cách ly tp
trung, Co sâ y tê, bnh vin, khu virc bj phong tOa, giãn each xà hOi.
c) V8 ljch trInh, tin dO bAu cr
Bui sang ngày bu cü 23/5/2021, tru tiên tap trung huàng dan, thông báo
và to chirc tot cong tác chuân bj dê ci'r tri tham gia b6 phiêu tai phOng bO phiêu.
Buôi chiêu trong ngày bâu cir, các To bâu Cu có kê hoach phãn công, bô trI hop
1 l%rc hrçng và có ljch c11 the de- tiên hành to chtrc bO phiêu trong các tnthng
hop nêu tai diem a trên day.
ViOc b6 trI hrc lisqng trong tinh hung su d%ing hOrn phiu phii c&n linh
hoat d8 vüa tp trung cho cong tác bâu c1r tai diem bO phiêu chInh, vra bâo dam
tai dja dim sü ding hOrn phiêu phi,i. Chü bô trI hrc luçing tham gia hop l dê
không tao ra sr phân tan 1irc krqng phiic vi bâu cu.
IV. TO CH1!C THC HIEN
1. D8 nghj Uy ban bu cir các tinh, thành ph6 trrc thuOc trung uong can cir
tInh hInh thirc tê a dja phuung dê huàng dan các to chuc phii tnách bâu cu & dja
phiiong mInh t6 chüc thirc hin cho phü hop.
2. Trong qua trinh t6 chüc thirc hiOn nu cO khó khän, vuàng mac d8 nghj
Uy ban b.0 cu các tinh, thành pM trrc thuOc trung trong phan ánh, báo cáo ye 130
NOi v11, Van phOng HOi dng bu cu quc gia d6 báo cáo HOi dông bâu cu quOc
gia, ChInh phU, ThU tuâng Chfnh phU kip thii xr l, giái quyêt./.
Ntri nhn:
-Nhiitrên;
Hi dông bâu cCr quôc gia;
Thu ti.ràng ChInh phü (dê b/c);
Van phông HOi dông bâu cr quôc gia;
Van phông ChInh phü;
-BOYtê;
B0 trirrng Pham Thj Thanh Trà;
Các Thu tru&ng 80 N0i vv;
UBND và S& N0i vi các tinh,
thành phô trijc thuQc trung wmg;
Liru: VT, CQDP.
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Pham Th! Thanh Trà

HUING DA,N
i4 #ff. ban cfr tai khu virc bô phiêu (phong bô phiu)
s&21.i'5/BNV-CQDP ngày /3/5/2021 cüa Bó N5i vy)
1. Cong tác chun hl
a) Ve^ nhân hic:
Bo trI nhân 1?c ti cng ra vào d6 kim tra khai báo y t8 di vOi cir tn
tü n(li khác den, kiêm tra than nhit, hiiàng dn phông, chng djch và sang icc
nhanh sue khôe cüa ci'r tri ve^ các biu hin sat, ho, khó th& và thc hin khi'r
khun. Dam báo 100% thành viên T6 bu cü, cü tri và nhftng ngithi có lien
quan phâi duçc do than nhit, deo khâu trang tri.r&c khi vào khu virc bâu cr.
-

Bi trI hrc lixqng nhc nh& tt ca' nguYi tham gia bu cir th%rc hin quy
djnh 5K; hi.ràng dan thu gom khâu trang, khàn, giây lau dA qua sü dung vào
thüng dirng chat thai. Thông báo ngay cho Uy ban bâu cir, Ban bâu cir, To bâu
cu và cac lirc h.rçing chüc näng lien quan khi phát hin ci:r tri có triu chi'rng sot,
ho, dau hçng, khó thi... trong qua trinh di bâu ci:r.
-

Thành 1p T0 Y t Phông chng djch, chju trách nhim dam bão cong(
tác y té (Phông ehong djch, kim tra sirc khôe cüa cü tn, v8 sinh phèng djch.
tüy theo so luqng ci:r tri cüa khu vijc bó phiêu, dja phuting b6 trI so hrcing nhâbo
viên y t cho phü hcp.
-

-

b) V8 eq si vt cht, trang thit bj:
-

Khu virc bô phiu Co 2 li vao, ra & dam bão di chuyn mt chiu.

Thirc hin v8 sinh, khu khun di vâi bàn gh, tay nm cira, tay vin cAu
thang, tay vin Ian can, ni1t bm thang may, the do v,t, san nhà, phOng hop, khu v
sinh, mt bàn, cac nut barn diu khin... truâc và sau khi bâu cir.
-

Chun bj khu virc cách ly tam thii d,i vài các tru&ng hçip nghi ngi mac
Covid- 19, gôm: bàn, ghê, dung djch khCr khuân tay, gang tay, khâu trang,
phung tin phOng h, thüng chüa có nap day, có dap chn và có tüi lot dirng
chat thai lay nhim, có dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY CO CHUA
SARS-CoV-2".
-

Tang cu&ng lixu thông không khI khu virc trong nhà b.ng each mô cua ra
vào và cua s& sü ding qutt.
-

Kim tra ye sinh mOi tm?Yng tai khu virc bO phiu, khu virc nhà v sinh
phâi dam bão dü nu6c, giây ye sinh và xi phông tha tay; bô trI thñng dirng chat
thai có nap day, chân dp, dam bão Co trang thiêt bj phic vii cong tác v8 sinh.
-

Co dung djch khCr khun tai khu vile ra vào, ti các bànlô vit phiu bu,
thun tin cho cong dan tha tay phOng chông djch.
-
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Dam bâo nuóc ung hcip v sinh và c6c ung nu&c dung mt 1n cho cu'
tn, 1rc hxçing lam nhim vii.
-

Bàn tip don dt ben ngoài 16i vao, b6 trI may do than nhit ti mi diem
bâu cir & mci th?yi diem, dung djch sat khãn tay.
-

Co các bang huàng dn quy trInh bu Cu dam bão phông chng Covid- 19
(pano, appich,...) hoc si'r dung smart tivi.
-

2. Quy trinh thuyc hin
Buâc 1: Thành vien th chi'rc phi trách bu cir và nhUng ngin1i cO lien
quan duçic do than nhit, khi'r khuân tay truOc khi vào vi tri lam nhim v11 tai cap c
diem bâu cü.
Birâc 2: Cir tri dn dim bu Cu phài di theo hang, deo khAu trang, gift
khoâng each tôi thiêu 2 met và duqc do than thia truàc khi den bàn tiêp dOn.
Nu than thit cir tri bInh thu&ng và không cO biu hin gI, huàng dn ci'r
tri den khu vuc khü khuan tay. Nêu phát hin ctr tri có biêu hin sot hoc ho,
thành vien to chirc phii trách bâu cir và nhüng nguôi có lien quan së thông báo
cho các cir tri khác ngrng di chuyn, dng th&i dua ngay cü tri den khu vrc cách
ly tam th&i dä ducic bô trI. Theo do, thành vien to bâu cü thông báo cho ci quan y
té dja phmg dé diêu tra djch t6 và ap ding các bin pháp phOng chông djch.
Buâc 3: Tai khu virc niêm y& danh sách cü tri và tiu sir ngu&i ung cr cu
tri kiêm tra và tim hiêu thông tin ye ngll&i img cü.
Buâc 4: Tai bàn thu the cu tri và phát phMu bu cü, cir tri trInh the cü tn:
Thanh viên tO bâu cix kiêm tra the cu' tn, dôi chiêu danh sach cix tn, phat
phiêu bâu và huàng dan cu tri buâc tiêp theo. Ur tri nhn li the cü tri và tiên
den khu vijc viêt phiêu báu.
-

Thành viên th bu cu huâng dn cu tn khu khun tay, deo khu trang,
giO khoáng each trong suôt qua trInh tham gia bâu cu.
-

Bu&c 5: Tai khu virc vit phiu bAu, cu tri vit phiu bu cu xong vA khu
khuân tay khi r&i bàn viêt phiêu bâu cu.
Ltru : Di vOi các trix&ng hçip can vit phiu h, thành viên to^ bu cu
th'irc hin khu khuân tay theo quy djnh.
Buâc 6: Tai hOrn phiu, cu tri thrc hin bO phiu theo huàng dn và dam
báo khoâng each tOi thiêu 2 met so v&i ngu&i phIa tnuàc và nglx&i phIa sau.
Bis&c 7: Sau khi cu tri bO phiu:
Thành vien t6 bu cu huàng dn cu tn dua the cu tn cho th bu cü d
dóng du "DA bO phiu" vào the cu tn.
Huàng dn cir tri khu khun tay và dam bào khoang each khi ra v theo
I 05 chi dn./.
-

-

Phil Iu'?'•\
Vur\
\
I
..

HISONG DAN
'ucbu cfr cho ngtro'l dang thtrc hiên cách ly tai nha
ngày 13/5/2021 cza Bó N5i vy,)
iiCoiig van só'. 013J/BNV135I

1. Cong tác chun bi
a) Ve^ nhân 1irc: Ti thiu 02 thành viên th bu cü, có 1?c 1uçmg cong an
hoc dan quãn di cüng.
b) Trang thit bj
Horn phiu phii, con du "dã bó phiu", danh sách cr tn, danh sách
ngi.thi lrng cir, phiu bu cr, but, thixâc, bang keo, giy niém phong thüng phiu,
dung djch khir khuân, tüi chüa rác lay nhim.
-

Phucmg tin phOng h6 cá nhân cho thành viên to^ b.0 cir t6i thiu bao
gm gang tay, khu trang, trang phiic bão hO (nu co).
-

2. Quy trInh thirc hin
Bizâc 1: Ti khu virc bO phiu (phOng bO phiu):

Thành viên to^ bu cü trang bj phOng hO cá nhân, gm gang tay, khu
trang, trang phic bão hO (nu co).
-

Vn chuyn hOrn phiu phii, danh sách cr tn, danh sách ngui 1mg cu,
phiêu bâu ci, but, thixc, dung djch khü khuân, tüi dung rác thai dn nhà cü tn
dang thrc hin cách ly.
-

Buâc 2: Ti nhà cir tri dang th%rc hin cách ly:
Thành viên t6 bu cir dt hOrn phiu phii tai dja dim trong hoc ngoài
nhà a cüa ci'r tn, báo darn khoãng each vâi các thành viên khoãng 2 met. Thông
báo nguOi each ly thirc hin quyn bu cir và huang dn each thIrc bAu cir,
phOng chng djch trong bu cü nhu deo khu trang, khi:r khu.n tay. Thành viên
to bu cl'r hn ch8 ti da vic tip Vic gAn vâi cr tn.
-

-

Ci:r tri th%rc hin khir khun tay và trInh the Cu tn.

Thành viên to bu cir di chiu danh sách cü tri vth the cü tn; phát danh
sách irng cir vien, phiu bu, but, thuóc cho ct'r tn.
-

Cu tri nhn, ghi và bO phiu bAu vào hOrn phiu. Sau do, bO but, thithc vào
tüi dirng rác do thành viên to^ bu cir mang dn (git lai the cü tn d8 dóng du).
Trtring hçip but, thuóc kO phâi sir dung nhiêu lan thI phâi x1r 1 khr khuân truâc
khi cr tri khác s1r dung.
-

-

Thânh viên t bAu ci'r dóng du "DA bO phiu" và dua 1i the cho cü tn.
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K& thüc bô phiu, thành viên th bu ci'r tin hành thu d911 các 4t ding
có lien quan cho vào tüi dirng rác thai và thirc hin khü khuân y tê dôi vâi horn
phiêu và các trang thiêt bj khác có lien quan.
-

Buâc 3: Sau khi khü khun, thành Vi t6 bu Cu vn chuyn hOrn phiu
phi den nhà ngui each ly khác dê tiêp tiic bO phiêu. Kêt thüc dqt bO phiu,
thành vien to bâu cu tiên hành dan các vi tn h cüa hOrn phiêu bang bang keo và
niêm phong thüng phiêu, sau do vn chuyên ye phOng bO phiêu.
Liru

':

Sau mi 1n bO phiu, thành viên to bu Cu du thay gang tay.

Buâc 4: Sau khi kt thüc bàn giao hOrn phiu, thành Vi th bu Cu tháo
bO phuong tin phOng hO và xu 1 dñng quy djnh, khü khuân tay, v& sinh cá
nhân sch s; tir theo dOi suc khOe 14 ngày, thirc hiOn nghiêm tue 5K và các yêu
câu ye phOng, chong djch bnh Covid-19./.,

HIYNG DAN

dr tai khu vtrc cach ly tap trung va nol thirc h,ên
)cách ly xä hi hoc dja bàn bj phong töa
(àmth&eg van só:jfjf/BNV-CQDP ngàyl3/5/2021 cüa Bó Nç5i vy)

1. Cong tác chun b
a) Ve^ nhân lirc: Ngoài các thành viên cüa T65 bu cr, b o^ sung them thành
viên la' ngithi dang lam nhim v11 trong khu v1rc phong tóa, giãn each (neu co)
và to chirc bôi duOng nghip vi theo quy djnh (lira ch9n hInh thirc phü hcrp).
Tnthng hçcp khu vrc phong tOa, giân each có so luçmg cfr tri dông hoc có
nguy co lay nhim cao thl Uy ban nhân dan Cap xâ có the thành 1p bô sung
khu vijc bO phiêu riêng.
b) ve co sâ vt chit, trang thit bj
To bu ci'r phi hop chat chê vth t6 Covid cong dng trong khu virc
phong tôa, gián cách dê bô trI khu virc bO phiêu trén nguyen tãc dam bão cách
bit giUa trong va ngoài hang rào ngãn cach giüa khu vrc phong tOa, giân cách
vái ben ngoài. To bâu ci'r chju trách nhim bô trI trang thiêt bj khu virc ben ngoài
hang rào, to Covid cong dong chju trách nhim bô trI trang thiêt bj khu vi1c ben
trong hang rào.
So do^ khu virc bô phMu b6 trI theo mt chiu di chuyn, gm bàn phát
phiêu bâu, bang niêm yet img cir viên, bàn viêt phiêu bâu, horn phiêu, bàn dóng
dâu cir tri dã bO phiêu.
Ké vch quy djnh khoãng cách 2 met, nguôi tham gia b.0 cir së duqc
nhân viên y tê huó'ng dn di thành 1 hang, di'xng dung vch và di theo 1 chiêu
khi bO phiêu.
HOrn phiu, con du "dâ bO phiu", phiu bu ci:r, but, thithc, bang keo,
giây niêm phong hOrn phiêu, gang tay, dung djch khü khu,-In, khâu trang,
phi.rong tin phOng hO cá nhân cho thành viên tO bâu cir (BO chong djch Covid19), thUng (tüi) rae thai, tUi dijng phumg tin phOng ho dà si'r dung.
c) VeA thai gian th chüc, km bo^ trI phü hop vâi dc dim cüa dja phuong.
2. Quy trinh thrc hin
Buâc 1: T?i khu virc bO phiu tp trung:
Thành viên to bAu cir trang bj phOng hO cá nhân: mc d6 phOng hO, khu
trang, gang tay, kInh chàn gi9t ban.
Vn chuyn hOrn phiu phii, con du "dâ bO phiu", danh sách nguM
irng cir, phiêu bâu cü, but, thithc, bang keo, giây niêm phong thing phiêu, dung
djch khü khu.n, tüi dçrng rae thai den khu ViIC bâu cir.
-

-

-

-

-

-
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Buâc 2: Ti khu vire phong tóa hoc thre hin giân cách:
Nhân viên to^ Covid eng dng trong khu vire phong tôa duçic trang bj
phông ho eá nhân: khau trang, gang tay, kInh chàn gi9t bàn...; hithng dan ngithi
each ly cách thrc bâu cr và phông chông djch trong bâu cü (deo khâu trang,
khü khuân tay; nhn, viêt và bó phiêu bâu cü).
Cr tri deo khu trang, di chuyn theo hang mt chiu, dfrng dáng vach;
den bàn phát phiéu bâu, khü khuân tay và tr'mh the Cu tn.
Thành viên to^ bu cü di chiu danh sách ci'r tri vâi the cir tn, trâ lai the
và phát phiêu bâu cir cho cir tn.
Cr tri nhn phiu bAu ci:r và the cr tn, di chuyn dn d9c bang niêm yet
danh sách ngi.thi 1rng Cu.
Cu'tri di chuyn dn bàn vit phiu, tin hành vit phiu bu cir.
Mang phiu bu di chuyn den và bô phiu bu vào horn phiu (thành
viên to bâu cir giám sat, nhàc nh& cir tri thirc hin bâu ci'r an toàn theo quy trInh
dã du(rc huâng dan).
Thành Vi en t b.0 cr dóng du "dã bO phiu" và dua lai the cho cir tn.
Cu tri nhn lai the cir tri và di chuyn theo li quy djnh v8 lai nha nhà
trong khu virc phong töa, giãn each.
Buâc 3: Sau khi cu
'tri bO phiu xong:
Thành Vi en th bu Cu rà soát, kim tra lti danh sáeh cir tri ti khu we
phong töa, each ly.
Thành viên th bAu cir tin hành dan các vj trI ha cUa hOrn phiu bng
bang keo, dan giây niêm phong hOrn phiêu; dông thai thu d9n cáe giây ti có lién
quan cho vào ti dirng rác thai.
T.t cã thành viên t b.0 cr thi khOi khu virc bO phiu; tháo bO phucng
tin phOng h6 va cho vào bao dirng phtrng tin phOng hO dã su dung.
Tin hành phun hOa cht khu khun toàn bO khu vtrc bO phiu, dc bit
là hOrn phiêu và tüi dirng rae thai.
Biiâc 4: Sau khi khu khun, thành Vi en to^ bu cu 4n ehuyn hOrn phik,
các trang thiêt bj cO lien quan ye phOng bO phiêu dê bàn giao hOrn phieuphi.
Dôi vâi nhüng noi không the chuyên ngay hOrn phiêu phu ye phOng bO phiêu do
yêu eau cüa cong táe phOng, chông djch bnh thI sau khi bet gia bO phiêu, thành
viên to bâu Cu ti c sâ each l tp trung ducc phép kiêrn phiêu theo djnh tai
Van bàn so 2251VPHDBCQ0-PL ngày 11/5/2021 cüa Van phOng HOi dông bâu
cü quOc gia.
Biiâc 5: Sau khi bàn giao hOrn phiu phu v phOng bO phiu ho.c kt thüc
kiêm phiêu ti Ca sâ each 1 tp trung, thành viên to bâu cu tháo bO phuang tin
phOng hQ vã x1r ly dung quy dnh, khü khuãn tay, v sinh cá nhãn sch Se; t1r
theo dOi s1rc khOe 14 ngày, thrc hin nghiém tue 5K và các yêu eâu ye phOng,
chOng djch bnh Covid-19./.,V
-
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chjc bu cü' tai bénh viên, co' sr y t diu tn cho cfr tn
êhJ nhân nghi ng& hoác xác dinh mic Covid-19
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1. Cong tác chun bj
a) Ve^ nhân 1irc: Ngoài các thành viên cüa T6 bu cü, bo^ sung them thành
vien là ngithi dang lam nhim viii trong ccr sâ each ly tp trung (neu co) và to chi'rc
bôi duo'ng nghip vi theo quy djnh (lira ch9n hinh tht'rc phü hqp). Tri.r&ng hqp có
so liiqng ci'r tn dông hod Co nguy Co lay nhiêm cao thI Uy ban nhãn dan cap xã
có the thành 1p bô sung khu vrc bO phiêu riêng ti Co sâ each ly tp trung.
b) Ve^ co sâ 4t ch.t, trang thi& bj
ChInh quyn dja phuong và T bu cr phi ha cht chê vâi cci s& each
ly tp trung, bnh vin, co si yté dê bô trI khu vrc bö phiêu trên nguyen täc dam
bão cách bit gitta trong va ngoài hang rào ngàn cách gift ca sâ y tê vâi ben
ngoài. To bâu cu'chju trách nhim bô trI trang thiêt bj khu vrc ben ngoài hang
rào, cor si yté chju trách nhim bô trI trang thiêt bj khu virc ben trong hang rào.
Khu vrc bO phiu duçic bo^ tri theo mt chiu di chuyn, gm bàn phát
phiêu bâu cü, bang niêm yet l'rng c1r viên, bàn viêt phiêu bâu, hOrn phiêu, bàni
dóng dâu phiêu cü tri dã bO phiêu.
Ké vch quy djnh khoàng each 2 met, ngri tham gia bâu c1r se duc
nhân viên y té huàng dn di thành 1 hang, dfrng dung vach và di theo 1 chiêu
khi bO phiêu.
HOrn phiu, con du "dà bO phiu", phiu bu ci'r, but, thixâc, bang keo,
giy niêm phong hOrn phiêu, gang tay, dung djch khlr khuãn, khâu trang,
phuong tin phOng hO cá nhân cho thành viên to bâu dr (BO chông djch Covid19), thing rác lay nhim, tüi dimg phuong tin phOng hO dã si:r dung.
c) T6 bAu dr và ca quan y th phi hçip, h trçl dê bão dam dung quy trInh
bâu ca và các quy djnh phOng, chong lay nhiêm Covid-19.
d) Thirc hin nghiêrn ngt các bin pháp veA phóng, chng lay nhim
Covid- 19 trong qua trInh bâu cIt ti bnh vin, co so y tê diêu trj cho cIt tri là
bnh nhãn nghi ngIt hoc xác djnh mac Covid- 19.
2. Quy trInh tht,rc hin
BuItc 1: Ti khu virc bO phiu tp trung:
Thành Vi en th bu cIt trang bj phOng hO cá nhân: mc doA phOng hO, khu
trang, gang tay, kfnh chn g19t ban.
Vn chuyn hOrn phiu ph, con du "dâ bO phiu", danh sách ngizIti
1mg clr, phiu bu clr, but, thuItc, bang keo, giây niêrn phong hOrn phiêu, dung
djch khlr khun, tIti dirng rae lay nhim den khu virc bâu dr.
-

-

-

-

-

-
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Bi.râc 2: Tai ccr s& each ly t.p trung, bnh vin, cu si y t:
Nhân viên y t8 trong khu vrc cách ly tp trung/bnh vin di.rçrc trang bj
phông hO Ca nhân: mc do phông hO, khau trang, gng tay, kInh chän gi9t
ban ... ; hng dan nguñ cách ly cách thIrc bâu Cu và phông chông djch trong
bâu cü (deo khâu trang, khr khuân tay; nhn, viêt vâ bó phiêu bâu cir).
Cir tri cteo khu trang, di chuyn theo hang mOt chiu, dirng d(mg vach,
den bàn phát phiêu bâu, khir khuân tay và trInh the c tn.
Thành viên to^ bu cr dôi chiu danh sách cü tri vOi the c1r tn, trâ 1i the
và phát phiêu bâu cir cho cir tn.
Cr tri nhn phiu bu cr và the cü tn, di chuyn dn dcc bang niêm yt
danh sách ng1xYi irng cu.
Cu tri di chuyn dn bàn vit phi u, tin hành vi& phiu bu cir.
Ci:r tri mang phiu bu ci'r dn và bó phiu b&u vào horn phiu (thãnh
viên to bâu cir có trách nhim giám sat, nhäc nh& cü tri thixc hin bâu cir an toàn
theo quy trInh ctâ dtrçic huéing dan).
Thành viên to^ bu cü dóng du "dâ bô phiu" và dim li the cho Cu tn.
Cir tri nhn li the cr tri và di chuyn theo 16 quy djnh v 1i khu cách ly.
Buôc 3: Sau khi cir tri bO phiu xong:
Thành viên t6 bu ci'r rà soát, kim tra lai danh sách ci'r tri ti dim each
ly tp trung, co, s& y tê.
Thành viên to^ bu cir tin hành dan các vi trI ha cUa hOrn phiu b.ng
I.
bang keo, dan giây niêm phong hOrn phiêu; dong thai thu don các giây t& Co lien
quan cho vào tüi dirng rae thai.
Tt cã thành vien to^ bu cu thi khOi khu vrc bO phiu; tháo bO phang
tin phOng hO va cho vào bao dirng phucrng tiOn phOng hO dâ su dung.
Ti4n hành phun hóa chit khu khun toân bO khu v1rc bO phiu, dc biOt
là hOrn phiêu và tüi dirng rae.
Btrac 4: Sau khi khi:r khun, thành viên t6
5
cir vn chuyn hOrn phiu,
các trang thiêt bj có lien quan ye phOng bO phiêu de bàn giao hOrn phiêuphii.
Dôi vâi nhüng nci không the chuyên ngay hOrn phiéu phii ye phOng bô phiêu do
yêu câu cüa cong tác phOng, chOng djch bnh thI sau khi hêt gib bO phiêu, thành
viên to bâu cü tai bOnh vin, Co S& y tê duçic phép kiem phiêu theo djnh ti Van
bàn so 225/VPHDBCQG-PL ngày 11/5/2021 cüa V.n phOng HOi dông bâu cu
quôc gia.
Brc 5: Sau khi bàn giao hOrn phiu phii v phOng bO phiu hoc kt thüc
kirn phiu tai bnh viOn, Co s& y tê, thành vién to bâu cu tháo bO phuong tiOn
phOng hO và xu l dung quy djnh, khcr khuân tay, ve^ sinh cá nhân sch s; tir
theo dOi s1rc khôe 14 ngày, thirc hin nghiêm tue 5K Va CC yêu câu ye phOng,
chong djch bnh Covid-19./.
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