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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Nghi Xuân, ngày  18  tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 

- UBND, UBBC các xã, thị trấn. 

 

Qua kiểm tra thực tế của các đoàn công tác của tỉnh; của Ban Chỉ đạo, Uỷ 

ban bầu cử, các đoàn công tác của huyện tại các xã, thị trấn, đến nay các địa phương 

đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày ngày bầu cử, như: tuyên truyền 

trực quan, niêm yết, trang trí, phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các trụ sở, 

các điểm bỏ phiếu và các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy 

định, song bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung cần bổ sung, khắc phục. Để  chuẩn 

bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 23/5/2021 đạt kết 

quả cao nhất, thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, UBND, UBBC các xã, thị trấn tập 

trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số 783/UBND-

NV ngày 14/5/2021 của UBND huyện về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri và 

trang trí khu vực bỏ phiếu. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các hình thức: lưu động, trực quan 

và thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân 

phố về ngày bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, tiểu sử tóm tắt của người tham gia ứng 

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

2021 - 2026. Thay thế các khẩu hiệu, cờ Tổ quốc đã cũ, rách, phai màu. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị 

trấn thực hiện tốt các nội dung Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường  công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian 

bầu cử và Văn bản số 4002/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế  về việc phòng 

chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử quốc gia. Bố trí tại mỗi điểm bỏ phiếu tối 

thiểu có một nhân viên y tế trực và phân công một đến hai đoàn viên thanh niên 

tình nguyện hỗ trợ công tác phòng dịch trong ngày bầu cử. 

4. Tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khuôn 

viên các khu vực bỏ phiếu và trên các trục đường, ngõ xóm. 
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5. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào 

mừng ngày bầu cử, đặc biệt quan tâm đến phong trào xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh; công tác sản xuất, thu hoạch mùa, phòng chống dịch bệnh... 

Yêu cầu Chủ tịch UBND, UBBC các xã, thị trấn, Trưởng các ban Bầu cử 

đại biểu HĐND huyện nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                
- Như trên; 

- Sở Nội vụ;  

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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