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Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 

2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, để tổ chức cuộc bầu 

diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thành công tốt đẹp, 

đồng thời bảo đảm thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Nội vụ hướng 

dẫn một số nội dung trong quá trình tổ chức bầu cử, cụ thể: 

1. Các địa phương thực hiện tốt Hướng dẫn số 02/HD-UBBC ngày 

11/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam về việc lập, bổ sung danh sách cử tri 

và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức 

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

kỳ 2021-2026. 

2. Trình tự thực hiện bầu cử tại các khu vực bầu cử 

2.1. Tổ chức bầu cử tại phòng bỏ phiếu 

a) Công tác chuẩn bị 

* Về nhân lực: 

- Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế đối với cử tri từ 

nơi khác đến, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh 

sức khỏe của cử tri về các biểu hiện sốt, ho, khó thở và thực hiện khử khuẩn. Đảm 

bảo 100% thành viên Tổ bầu cử, cử tri và những người có liên quan phải được đo 

thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực bầu cử. 

- Bố trí lực lượng nhắc nhở tất cả người tham gia bầu cử thực hiện quy định 

5K; hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau đã qua sử dụng vào thùng đựng 

chất thải. Thông báo ngay cho Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các lực 

lượng chức năng liên quan khi phát hiện cử tri có triệu chứng sốt, ho, đau họng, 

khó thở... trong quá trình đi bầu cử. 

- Thành lập Tổ y tế - Phòng chống dịch, chịu trách nhiệm đảm bảo công 

tác y tế (Phòng chống dịch, kiểm tra sức khỏe của cử tri, vệ sinh phòng dịch...); 

tùy theo số lượng cử tri của khu vực bỏ phiếu, địa phương bố trí số lượng nhân 



viên y tế cho phù hợp. 

* Về cơ sở vật chất, trang  thiết bị: 

- Khu vực bỏ phiếu có 2 lối vào, ra để đảm bảo di chuyển một chiều. 

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu 

thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu 

vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển... trước và sau khi bầu cử. 

- Chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời đối với các trường hợp nghi ngờ mắc 

Covid-19, gồm: bàn, ghế, dung dịch khử khuẩn tay, găng tay, khẩu trang, phương 

tiện phòng hộ, thùng chứa có nắp đậy, có đạp chân và có túi lót đựng chất thải lây 

nhiễm,’ có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. 

- Tăng cường lưu thông không khí khu vực trong nhà bàng cách mở cửa ra 

vào và cửa sổ, sử dụng quạt. 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường tại khu vực bỏ phiếu, khu vực nhà vệ sinh 

phải đảm bảo đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay; bố trí thùng đựng chất 

thải có nắp đậy, chân đạp, đảm bảo có trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh. 

- Có dung dịch khử khuẩn tại khu vực ra vào, tại các bàn/ô viết phiếu bầu, 

thuận tiện cho công dân rửa tay phòng chống dịch. 

- Đảm bảo nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng một lần cho cử 

tri, lực lượng làm nhiệm vụ. 

- Bàn tiếp đón đặt bên ngoài lối vào, bố trí máy đo thân nhiệt tại mỗi điểm 

bầu cử ở mọi thời điểm, dung dịch sát khẩn tay. 

- Có các bảng hướng dẫn quy trình bầu cử đảm bảo phòng chống Covid-19 

(pano, appich,...) hoặc sử dụng smart ti vi. 

b) Quy trình thực hiện 

Bước 1: Thành viên tổ chức phụ trách bầu cử và những người có liên quan 

được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào vị trí làm nhiệm vụ tại các điểm 

bầu cử. 

Bước 2: Cử tri đến điểm bầu cử phải đi theo hàng, đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tối thiểu 2 mét và được đo thân nhiệt trước khi đến bàn tiếp đón. 

Nếu thân nhiệt cử tri bình thường và không có biểu hiện gì, hướng dẫn cử 

tri đến khu vực khử khuẩn tay. Nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt hoặc ho, 

thành viên tổ chức phụ trách bầu cử và những người có liên quan sẽ thông báo 

cho các cử tri khác ngừng di chuyển, đồng thời đưa ngay cử tri đến khu vực cách 

ly tạm thời đã được bố trí. Theo đó, Thành viên Tổ bầu cử thông báo cho cơ quan 

y tế địa phương để điều tra dịch tễ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. 

Bước 3: Tại khu vực niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử cử 

tri kiểm tra và tìm hiểu thông tin về người ứng cử. 



Bước 4: Tại bàn thu thẻ cử tri và phát phiếu bầu cử, cử tri trình thẻ cử tri: 

- Thành viên Tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri, đối chiếu danh sách cử tri, phát 

phiếu bầu và hướng dẫn cử tri bước tiếp theo. Cử tri nhận lại thẻ cử tri và tiến đến 

khu vực viết phiếu bầu. 

- Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri khử khuẩn tay, đeo khẩu trang, 

giữ khoảng cách trong suốt quá trình tham gia bầu cử. 

Bước 5: Tại khu vực viết phiếu bầu, cử tri viết phiếu bầu cử xong và khử 

khuẩn tay khi rời bàn viết phiếu bầu cử. 

Lưu ý: Đối với các trường họp cần viết phiếu hộ, Thành viên Tổ bầu cử 

thực hiện khử khuẩn tay theo quy định. 

Bước 6: Tại hòm phiếu, cử tri thực hiện bỏ phiếu theo hướng dẫn và đảm 

bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét so với người phía trước và người phía sau. 

Bước 7: Sau khi cử tri bỏ phiếu: 

- Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri đưa thẻ cử tri cho Tổ bầu cử để 

đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. 

- Hướng dẫn cử tri khử khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách khi ra về theo 

lối chỉ dẫn. 

2.2. Hướng dẫn bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà 

a) Công tác chuẩn bị 

* Về nhân lực: Tối thiểu 02 thành viên Tổ bầu cử, có lực lượng công an 

hoặc dân quân đi cùng. 

* Trang thiết bị 

- Hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, 

bút, thước, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi 

chứa rác lây nhiễm. 

- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho Thành viên Tổ bầu cử tối thiểu bao 

gồm găng tay, khấu trang, trang phục bảo hộ (nếu có). 

b) Quy trình thực hiện 

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu): 

- Thành viên Tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân, gồm găng tay, khẩu 

trang, trang phục bảo hộ (nếu có). 

- Vận chuyển hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, 

phiếu bầu cử, bút, thước, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến nhà cử tri 

đang thực hiện cách ly. 

Bước 2: Tại nhà cử tri đang thực hiện cách ly: 



- Thành viên Tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài 

nhà ở của cử tri, bảo đảm khoảng cách với các Thành viên khoảng 2 mét. Thông 

báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, phòng 

chống dịch trong bầu cử như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Thành viên Tổ bầu 

cử hạn chể tối đa việc tiếp xúc gần với cử tri. 

- Cử tri thực hiện khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. 

- Thành viên Tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri; thông báo 

danh sách ứng cử viên, phiếu bầu, bút, thước cho cử tri. 

- Cử tri nhận, ghi và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau đó, bỏ bút, thước 

vào túi đựng rác do Thành viên Tổ bầu cử mang đến. Trường hợp bút, thước kẻ 

phải sử dụng nhiều lần thì phải xử lý khử khuẩn trước khi cử tri khác sử dụng. 

- Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cho cử tri ký vào Danh sách Cử tri đã 

bỏ phiếu tại nhà đang thực hiện cách ly và cầm thẻ cử tri về Tổ bầu cử để đóng 

dấu Đã bỏ phiếu vào thẻ và trả lại cho cử tri. 

- Kết thúc bỏ phiếu, Thành viên Tổ bầu cử tiến hành thu dọn các vật dụng 

có liên quan cho vào túi đựng rác thải và thực hiện khử khuẩn y tế đối với hòm 

phiếu và các trang thiết bị khác có liên quan. 

Bước 3: Sau khi khử khuẩn, Thành viên Tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu 

phụ đến nhà người cách ly khác để tiếp tục bỏ phiếu. Kết thúc đợt bỏ phiếu, Thành 

viên Tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo và niêm 

phong thùng phiếu, sau đó vận chuyển về phòng bỏ phiếu. 

Lưu ý: Sau mỗi lần bỏ phiếu, Thành viên Tổ bầu cử đều thay găng tay. 

Bước 4: Sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu, Thành viên Tổ bầu cử tháo 

bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2.3. Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện 

cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa 

a) Công tác chuẩn bị 

* Về nhân lực: Ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm Thành 

viên là người đang làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa, giãn cách (nếu có) và 

tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định (lựa chọn hình thức phù hợp). Trường 

hợp khu vực phong tỏa, giãn cách có số lượng cử tri đông hoặc có nguy cơ lây 

nhiễm cao thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu 

riêng. 

* Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với tổ Covid cộng đồng trong khu vực phong 

tỏa, giản cách để bố trí khu vực bỏ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo cách biệt giữa 



trong và ngoài hàng rào ngăn cách giữa khu vực phong tỏa, giãn cách với bên 

ngoài. Tổ bầu cử chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên ngoài hàng 

rào, tổ Covid cộng đồng chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên trong 

hàng rào. 

- Sơ đồ khu vực bỏ phiếu bố trí theo một chiều di chuyển, gồm bàn phát  

 

phiếu bầu, bảng niêm yết ứng cử viên, bàn viết phiếu bầu, hòm phiếu, bàn 

đóng dấu cử tri đã bỏ phiếu. 

- Kẻ vạch quy định khoảng cách 2 mét, người tham gia bầu cử sẽ được 

nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng, dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi 

bỏ phiếu. 

- Hòm phiếu, con dấu “Đã bỏ phiếu”, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, 

giấy niêm phong hòm phiếu, găng tay, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang, phương 

tiện phòng hộ cá nhân cho thành viên Tổ bầu cử (Bộ chống dịch Covid- 19), thùng 

(túi) rác thải, túi đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. 

* Về thời gian tổ chức, lưu ý bố trí phù hợp với đặc điểm của địa phương. 

b) Quy trình thực hiện 

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu tập trung: 

- Thành viên Tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu 

trang, găng tay, kính chắn giọt bắn. 

- Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu”, danh sách người 

ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung 

dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực bầu cử. 

Bước 2: Tại khu vực phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách: 

- Nhân viên tổ Covid cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị 

phòng hộ cá nhân: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn..hướng dẫn người 

cách ly cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử 

khuẩn tay; nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử). 

- Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch; 

đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. 

- Thành viên Tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ 

và phát phiếu bầu cử cho cử tri. 

- Cử tri nhận phiếu bầu cử và thẻ cử tri, di chuyển đến đọc bảng niêm yết 

danh sách người ứng cử. 

- Cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành viết phiếu bàu cử. 

- Mang phiếu bầu di chuyển đến và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (Thành 

viên Tổ bầu cử giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình 



đã được hướng dẫn). 

- Thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri. 

- Cử tri nhận lại thẻ cử tri và di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong 

khu vực phong tỏa, giãn cách. 

Bước 3: Sau khi cử tri bỏ phiếu xong;  

- Thành viên Tổ bầu cử rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri tại khu vực 

phong tỏa, cách ly. 

- Thành viên Tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng 

băng keo, dán giấy niêm phong hòm phiếu; đồng thời thu dọn các giấy tờ có liên 

quan cho vào túi đựng rác thải. 

- Tất cả Thành viên Tổ bầu cử rời khỏi khu vực bỏ phiếu; tháo bỏ phương 

tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. 

- Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là 

hòm phiếu và túi đựng rác thải. 

Bước 4: Sau khi khử khuẩn, Thành viên Tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu, 

các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ. Đối 

với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu 

cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, Thành viên 

Tổ bầu cử tại cơ sở cách lý tập trung được phép kiểm phiếu theo định tại Văn bản 

số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bấu cử quốc 

gia. 

Bước 5: Sau khi bàn giao hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu hoặc kết thúc 

kiểm phiếu tại cơ sở cách lý tập trung, Thành viên Tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện 

phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tự theo 

dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

2.4. Tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh 

nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19 

a) Công tác chuẩn bị 

* Về nhân lực: Ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm thành 

viên là người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung (nếu có) và tổ chức 

bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định (lựa chọn hình thức phù hợp). Trường hợp có 

số lượng cử tri đông hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao thì Ủy ban nhân dân cấp xã 

có thể thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung. 

* Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Chính quyền địa phương và Tổ bầu cử phổi hợp chặt chẽ với cơ sở cách 

ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế để bố trí khu vực bỏ phiếu trên nguyên tắc đảm 

bảo cách biệt giữa trong và ngoài hàng rào ngăn cách giữa cơ sở y tế với bên 



ngoài. Tổ bầu cử chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên ngoài hàng 

rào, cơ sở y tế chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên trong hàng rào. 

- Khu vực bỏ phiếu được bố trí theo một chiều di chuyển, gồm bàn phát 

phiếu bầu cử, bảng niêm yết ứng cử viên, bàn viết phiếu bầu, hòm phiếu, bàn 

đóng dấu phiếu cử tri đã bỏ phiếu.   

- Kẻ vạch quy định khoảng cách 2 mét, người tham gia bầu cử sẽ được  

nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng, dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi 

bỏ phiếu. 

- Hòm phiếu, con dấu “Đã bỏ phiếu”, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, 

giấy niêm phong hòm phiếu, găng tay, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang, phương 

tiện phòng hộ cá nhân cho Thành viên Tổ bầu cử (Bộ chống dịch Covid- 19), 

thùng rác lây nhiễm, túi đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. 

* Tổ bầu cử và cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ để bảo đảm đúng quy trình 

bầu cử và các quy định phòng, chống lây nhiễm Covid-19. 

* Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng, chống lây nhiễm Covid-

19 trong quá trình bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân 

nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19. 

b) Quy trình thực hiện 

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu tập trung: 

- Thành viên Tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu 

trang, găng tay, kính chắn giọt bắn. 

- Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu”, danh sách người ứng 

cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong hòm phiếu, dung dịch 

khử khuẩn, túi đựng rác lây nhiễm đến khu vực bầu cử. 

Bước 2: Tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế: 

- Nhân viên y tế trong khu vực cách ly tập trung/bệnh viện được trang bị 

phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt băn...; 

hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử (đeo 

khẩu trang, khử khuẩn tay; nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử). 

- Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch, 

đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. 

- Thành viên Tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ 

và phát phiếu bầu cử cho cử tri. 

- Cử tri nhận phiếu bàu cử và thẻ cử tri, di chuyển đến đọc bảng niêm yết 

danh sách người ứng cử. 

- Cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành viết phiếu bầu cử. 

- Cử tri mang phiếu bầu cử đến và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (Thành 



viên Tổ bầu cử có trách nhiệm giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn 

theo quy trình đã được hướng dẫn). 

- Thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri. 

- Cử tri nhận lại thẻ cử tri và di chuyển theo lối quy định về lại khu cách 

ly. 

Bước 3: Sau khi cử tri bỏ phiếu xong: 

- Thành viên Tổ bầu cử rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri tại điểm cách 

ly tập trung, cơ sở y tế. 

- Thành viên Tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng 

băng keo, dán giấy niêm phong hòm phiếu; đồng thời thu dọn các giấy tờ có liên 

quan cho vào túi đựng rác thải.  

- Tất cả Thành viên Tổ bầu cử rời khỏi khu vực bỏ phiếu; tháo bỏ phương 

tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. 

- Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là 

hòm phiếu và túi đựng rác. 

Bước 4: Sau khi khử khuẩn, Thành viên Tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu, 

các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ. Đối 

với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu 

cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, Thành viên 

Tổ bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế được phép kiểm phiếu theo định tại Văn bản số 

225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Bước 5: Sau khi bàn giao hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu hoặc kết thúc 

kiểm phiếu tại bệnh viện, cơ sở y tế, Thành viên Tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện 

phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tự theo 

dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

3. Tiến độ và phân bổ thời gian hiện bầu cử 

Căn cứ vào số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, thời gian bầu cử theo 

quy định và diễn biến của tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương và từng khu vực bỏ phiếu. Tổ bầu cử chủ động nắm tình hình, xây dựng 

lịch trình tiến độ bầu cử và phương án, kế hoạch phân chia, bố trí thời gian bỏ 

phiếu phù hợp theo từng cụm dân cư để đảm bảo cho cử tri đi bầu không tập trung 

quá đông tại phòng bỏ phiếu vào cùng một thời điểm, đồng thời không để xảy ra 

phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Tổ bầu 

cử trong ngày bầu cử. 

Kế hoạch phân chia thời gian cử tri đi bầu ở từng cụm dân cư phải thông 

báo cho cử tri biết. 



Lưu ý: Đối với các xã, phường, thị trấn có tình huống phải sử dụng hòm 

phiếu phụ:  

- Rà soát cử tri phải sử dụng hòm phiếu phụ theo từng nhóm: (Cử tri ốm 

đau, già yếu, cử tri bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào các cơ 

sở giáo dục…; cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, cách ly tập trung, khu 

vực phong tỏa…) 

- Tổ bầu cử xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử, phân chia, bố trí thời gian 

bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu phụ cho phù hợp theo từng cụm dân cư địa chỉ 

cách ly tại nhà, khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội. 

- Sáng ngày bầu cử 23/5/2021 Tổ bầu cử ưu tiên tập trung hướng dẫn, thông 

báo và tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, buổi chiều ngày bầu cử Tổ 

bầu cử có Kế hoạch phân công Thành viên của Tổ bầu cử cùng với 01 Công an 

và cử tri tại khu vực bỏ phiếu để tiến hành đến các địa điểm cần phải sử dụng 

hòm phiếu phụ theo quy định. 

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn này 

để có Kế hoạch quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban bầu cử các xã, 

phường, thị trấn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 

Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn chủ động nắm bắt tình hình, kịp 

thời quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ bầu cử chuẩn bị các điều kiện thực hiện 

tốt quy trình bầu cử. 

Đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực./. 
 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBBC tỉnh ( Để báo cáo) 

- Lưu: UBBC tỉnh. 
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