
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

 

Số:             /UBND-YT 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 1053/QĐ-BYT 

ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế 

về việc Hướng dẫn đeo khẩu 

trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng. 

. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Thạch Thành, ngày       tháng 02 năm 2021 

  Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.      

 

 Thực hiện Công văn số 1889/UBND-VX ngày 10/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch 

Covid-19 tại nơi công cộng; kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 

06/02/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung, yêu cầu của Bộ Y tế tại Quyết định số 1053/QĐ-BYT 

ngày 06/02/2021 về việc Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-

19 tại nơi công cộng, khẩn trương hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm 

tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực, địa bàn quản 

lý(gửi kèm văn bản cho đơn vị). 

2. Phòng Văn hóa- Thông tin: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, bộ phận đài phát thanh và truyền hình tổ chức phổ biến Quyết định số 

1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đeo khẩu trang 

phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. 

3. Phòng Y tế làm đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện với Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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