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Văn Bàn, ngày tháng 12 năm 2021 

 

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. 
 

Qua rà soát, truy vết tính đến 20 giờ 00 phút, ngày 09/12/2021 trên địa bàn 
huyện có 21 ca F0 (dương tính với Covid-19); trên 614 ca F1 và 2.512 ca F2. Để 

đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan 
ra cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo thực hiện, cụ thể như: 

- Từ 00 giờ 00 phút, ngày 10/12/2021, tạm dừng hoạt động Lễ hội, nghi lễ 
tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao; tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp  

mặt; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở 
làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, karaoke, mát-xa, xông hơi, điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, 
phòng tập gym, Yoga, Bi-a, các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè… cho đến khi 

có thông báo mới. 

- Đối với việc tổ chức lễ tang tại gia đình cần tổ chức gọn nhẹ và phải đảm 
bảo các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng 

cách an toàn. 

- Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, giải khát,…, 
không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về. 

- Các trường học trên địa bàn thị trấn khánh yên; các xã Khánh Yên Thượng, 
xã Khánh Yên Hạ 

+ Các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT tạm dừng việc dạy và 

học trực tiếp, thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 10/12/2021 cho đến 
khi có thông báo mới. Riêng trường THPT số 4 Văn Bàn thực hiện từ ngày 

12/12/2021. 

+ Các trường học khác trên địa bàn huyện căn cứ tình hình dịch bệnh tự 
quyết định dạy trực tiếp hoặc kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến phù hợp với 

điều kiện thực tế từng khối lớp, từng trường đảm bảo phòng chống dịch bệnh.  

+ Đối với các trường có học sinh ở bán trú, nội trú trên địa bàn tiếp tục duy 
trì công tác quản lý các em học sinh ở lại trường và đảm bảo các điều kiện ăn, ở 
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cho các học sinh (Lưu ý: Không cho cha mẹ hoặc người thân học sinh đón về 
nhà); phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực theo ngày đảm bảo công 

tác quản lý và cung ứng thực phẩm phục vụ cho học sinh. 

- Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kết luận số 650-KL/BCD ngày 
08/12/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngày 08/12/2021. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ Phòng, chống Covid-19 tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh Lào Cai (b/c); 
- Sở Y tế 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); 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Lưu: VT, VX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phí Công Hoan 
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