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tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục cho học sinh đi
học trở lại và dỡ bỏ khu vực
phong tỏa tạm thời

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện;
Trường PTDT NT THCS và THPT huyện Bảo
Yên; Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Tính đến 17h00 ngày 07/11/2021 trên địa bàn huyện Bảo Yên đã tiến hành
truy vết được 204 trường hợp F1 và 2.504 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân
BN946696. Trong đó đã tiến hành lấy mẫu 200/204 F1 (04 vắng mặt tại địa
phương), kết quả 185 mẫu âm tính, 15 mẫu chưa có kết quả; tổng số mẫu sàng lọc
test nhanh cộng đồng 3.533 mẫu, kết quả 100%, âm tính. Sau thời gian triển khai
quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hiện nay các trường hợp F1, F2
đã được kiểm soát, cách ly theo quy định.
Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lào Cai và thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ,
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Cho phép các trường học và học sinh trên địa bàn huyện tiếp tục dạy
và học trực tiếp kể từ ngày 08/11/2021 (trừ các trường hợp cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên và học sinh là F1, F2 thì phải tiếp tục thực hiện các biện pháp
cách ly theo quy định); các đơn vị trường học đủ điều kiện có thể bố trí dạy và
học trực tuyến và do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trường các nhà
trường quyết định. Ngoài ra các trường học phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Các trường học phải đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
cho học sinh và giáo viên.
- Đối với giáo viên là F1, F2 phải bố trí giáo viên dạy thay cho phù hợp.
Đối với học sinh đang nghỉ học do bị cách ly, nhà trường có phương án truyền tải
kiến thức cho các em học sinh (dạy trực tuyến, dạy thêm…).
Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo, triển khai nội dung chỉ đạo
đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh
tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
2. Dỡ bở khu vực phong tỏa tạm thời tại Chợ Phố Ràng, Khu nhà trọ
của ông Thanh (tuyến phố Chu Văn An) kể từ 00h00 ngày 08/11/2021.
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- Đối với Chợ Phố Ràng chỉ được phép bán các mặt hàng thiết yếu.
- Yêu cầu UBND thị trấn Phố Ràng thành lập Tổ công tác (gồm công an,
bảo vệ dân phố, các lực lượng chức năng…) thường xuyên túc trực ở khu vực chợ,
khu nhà trọ để giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định phòng,
chống dịch của Nhân dân và các hộ tiểu thương.
Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn
trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các CQ, ĐV, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.
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