UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LAI VUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 95/UBND-VX

Lai Vung, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khai báo y tế phục vụ bầu
cử quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
{{{

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-BCĐ ngày 29/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19, về phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn
số 653/VPUBND-THVX ngày 14/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng
cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và căn cứ nội dung hướng dẫn Hội
nghị trực tuyến của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ngày 13 tháng 5 năm 2021 về hướng
dẫn khai báo Y tế phục vụ công tác bầu cử.
Nhằm chủ động và tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch Covid19 phục vụ tốt cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên
chức đơn vị mình phải thực hiện việc khai báo y tế và hướng dẫn người nhà thực
hiện khai báo y tế trước khi tham gia bầu cử.
2. Đối với người dân hiện nay chưa có chỉ đạo bắt buộc khai báo y tế, tuy
nhiên để chủ động phòng chống dịch nên tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích
cực tham gia khai báo y tế qua phần mềm điện tử.
Việc khai báo y tế thực hiện trên ứng dụng điện thoại thông minh, các địa
phương thực hiện theo đường dẫn:
Cách 1: Trên Google vào đường dẫn: https://kbyt.ytedongthap.vn, tiếp tục
chọn mục Bầu cử, sau đó thực hiện theo phần mềm.
Cách 2. Quét mã QR-Codde, mỗi điểm bầu cử có mã riêng cho từng xã, thị
trấn. (Mã QR-Code từng xã đính kèm). Sau đó thực hiện theo phần mềm.

3. Thời gian thực hiện việc khai báo từ ngày 18/5/2021 đến hết ngày
22/5/2021. Chú ý việc khai báo qua phần mềm không nên để tập trung vào ngày
cuối sẽ xảy ra quá tải, nghẽn mạng.
Trong trường hợp sau khi khai báo y tế xong có đi đến, về từ vùng có dịch
hoặc có các vấn đề liên quan dịch Covid-19 thì sẽ khai báo y tế lại.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạoVăn phòng; NCH;
- Lưu: VT. NCH, (phòng Y tế).
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