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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày         tháng 01 năm 2022  

 
Kính gửi:   

- Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”; Công văn số 6244/UBND-VX ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện các biện pháp theo dõi, cách ly, xét 
nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo việc học tập của học sinh theo khung kế 

hoạch thời gian năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo 
điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo 

cấp độ dịch như sau:  

1. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, phân tích về dịch bệnh, cấp độ dịch của 

các địa phương quyết định việc hoạt động của các nhà hàng ăn uống, quán cơm, 
ăn sáng, quán cafe, các dịch vụ ăn uống; các cơ sở kinh doanh các dịch vụ nguy 

cơ lây nhiễm cao như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm 
móng, mát-xa, xông hơi, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, 

phòng tập gym, Yoga, Bi-a...; đối với đám tang tăng cường tuyên truyền, khuyến 
khích Nhân dân tổ chức gọn nhẹ, cắt giảm các thủ tục rườm rà; không tập trung 
đông người vào một thời điểm và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế. 

Lưu ý: Trong trường hợp tình hình dịnh bệnh diễn biễn phức tạp, những 
vấn đề phát sinh khó giải quyết kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng, chống 

Covid-19 huyện, UBND huyện để có chỉ đạo thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, 

Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 
quyết định các hình thực dạy học đối với các trường học trên địa bàn đảm bảo 

hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo; triển khai thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh theo hướng 

dẫn của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các trường hợp 
đã hết thời gian cách ly y tế tập trung và đang thực hiện cách ly tại nhà, đảm bảo 
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theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Lào Cai; tiếp tục duy trì 

hoạt động, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch đến, về địa phương theo 
đúng quy định tại Công văn số 6244/UBND-VX ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện các biện pháp theo dõi, cách 
ly, xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn 

số 1918/UBND-VX ngày 14/12/2021 của UBND huyện Văn Bàn về việc kiểm 
soát người đến/về trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn chủ 

động các giải pháp phòng, chống dịch thích ứng linh hoạt theo quy định; kịp thời 
báo cáo, đề xuất về Ban chỉ đạo Phòng chống, dịch bệnh Covid-19 huyện, UBND 
huyện để có giải pháp xử lý các tình huống phát sinh. 

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh 

được phép hoạt động trở lại và phải dừng ngay hoạt động đối với các cơ sở không 
tuân thủ các yêu cầu nêu trên và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị 
liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc các đơn vị trường học trên địa bàn 

huyện việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các 
trường học trực thuộc triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt để ứng phó với tình 

hình dịch Covid-19 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. 

3. Giao Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng 
cường công tác tầm soát test nhanh 1 tuần/lần có thu phí đối với tiểu thương tại 

các chợ trên địa bàn các xã, thị trấn xuất hiện F0 trong cộng đồng; những người 
phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc, làm 
đẹp, mát-xa, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử. 

Các quy định trên được thực hiện từ 07 giờ 00 phút, ngày 07/01/2022. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh Lào Cai; 
- BCĐ Phòng, chống Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai; 
- Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Trung tâm VH, TT-TH (Đưa tin); 
- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lương Thanh Hương 
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