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KẾ HOẠCH 
Đảm bảo công tác phòng chống dịch phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  
 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND 
huyện Mộc Châu về việc triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

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

Trung tâm Y tế Mộc Châu xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác phòng 

chống dịch phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra trên địa 

bàn huyện, nếu có dịch  xảy ra huy động nguồn lực, vật lực dập tắt dịch kịp thời, 

không để dịch lan rộng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa điểm có nguy cơ 

xảy ra dịch bệnh cao, các điểm diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

II. NỘI DUNG 

- Triển khai phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng trước và sau cuộc 

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

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Bố trí bàn khám sàng lọc, đo thân nhiệt cho cử tri tại các khu vực bỏ 

phiếu; Hướng dẫn cử tri rửa tay sát khuẩn trước khi bỏ phiếu để phòng chống 

dịch bệnh.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức, hướng dẫn 

người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

1. Thời gian thực hiện 

- Phun hóa chất trước ngày bầu cử: Từ ngày 21/5 đến 22/5 năm 2021. 

- Phun hóa chất sau ngày bầu cử: Từ ngày 24/5 đến 25/5 năm 2020. 



  

2. Địa điểm 

Tại các điểm bỏ phiếu 

3. Thành phần tham gia  

- Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu. 

- Cán bộ 15 Trạm Y tế xã, thị trấn. 

4. Phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian 

diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

4.1. Nhân lực 

- Triệu tập Đội phản ứng nhanh số I; số II theo Quyết định số 12/QĐ-

TTYT ngày 27/01/2021 của Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu về việc thành lập 

đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm gồm các đồng chí: 

Đội I:    

1. Bs: Khuất Thanh Bình  Giám đốc - Đội trưởng 

2. BS: Lường Thị Huân  Trưởng khoa KB-XN-Dược - Thành viên 

3. CN: Nguyễn Thị Kim Oanh  Trưởng phòng DS-TT – Thành viên 

4. ĐD: Mùi Văn Long   Phó khoa KSBT - Thành viên 

5. KTV: Phạm Thanh Hùng  Cán bộ khoa KB-XN-Dược - Thành viên 

6. DS: Nguyễn T. Hương Lan  Cán bộ khoa KB-XN-Dược - Thành viên 

7. Đ/c: Hoàng Xuân Hiển   Lái xe - Thành viên      

 

Đội II:  

1. Bs: Khuất Thị Thu Hương    Phó giám đốc - Đội trưởng 

2. Bs: Nguyễn Văn Kha    Trưởng khoa YTCC-DD - Thành viên  

3. Ys: Phạm Văn Tuân     Cán bộ khoa KSBT - Thành viên                            

4. KTV: Nguyễn Thị Dạ Thảo     Cán bộ khoa KB-XN-Dược - Thành viên 

5. CN: Lê Thị Thu Yến     Cán bộ khoa YTCC-DD - Thành viên 

6. ĐD: Vũ Thị Hội      Cán bộ khoa KSBT - Thành viên 

7. ĐD: Nguyễn Thị Mai Phương  Cán bộ phòng DS-TT - Thành viên 

4.2. Nhiệm vụ của đội phản ứng nhanh 



  

- Đội phản ứng nhanh số I và số II của Trung tâm Y tế Mộc Châu có 

nhiệm vụ đảm bảo công tác, phòng chống dịch trong thời gian diễn ra các hoạt 

động của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp 

của dịch nếu dịch xảy ra. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các cử tri tham dự bỏ 

phiếu. Ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tiến hành đưa đi 

cách ly tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Mộc Châu và lấy mẫu xét nghiệm xác 

định. 

- Trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 là trường hợp có một trong các 

triệu chứng: Sốt; ho; đau họng; khó thở và có một trong các yếu tố dịch tễ sau:  

+ Có tiền sử đến/qua/ở/về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca mắc 

Covid-19 lây truyền nội địa (local transmission) theo thông tin của Tổ chức Y tế 

thế giới trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

+ Có tiền sử đến/ở/về từ nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam trong 

vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur hàng 

ngày tổng hợp danh sách nơi có ổ dịch đang hoạt động thuộc khu vực phụ trách 

gửi về Cục Y tế dự phòng để thông báo cho các địa phương khai thác thông tin 

dịch tễ. 

+ Tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong vòng 14 

ngày trước khi khởi phát bệnh.  

- Điều tra ra soát, lập danh sách tất các các trường hợp có tiếp xúc gần với 

trường hợp nghi ngờ (trong vòng 2m) và các trường hợp tiếp xúc với trường hợp 

tiếp xúc gần, yêu cầu cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo 

dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của trường hợp bệnh nghi ngờ. 

- Phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các khu vực trường hợp nghi ngờ đã 

đến/qua/ở.  

V. KINH PHÍ 

Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch phục vụ cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026./. 
Nơi nhận:                                                                                               
- Sở Y tế Sơn La (B/c); 
- VP HĐND - UBND huyện; 
- VP Huyện ủy; 
- Lưu: VT, Khoa KSBT.                                                                                
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Khuất Thanh Bình 
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