
     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  2438  /UBND-VX 
V/v sử dụng khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 

nơi công cộng 

Tuy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

   

Kính gửi: 

- Mặt trận, các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3758/SYT-NV ngày 16/9/2022 của Sở Y tế về sử dụng 

khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, Chủ tịch UBND huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến “Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng” tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của đơn vị và người dân theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của 

Bộ Y tế.  

2. Các cơ quan, ban ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý tăng cường đôn 

đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-

19 tại nơi công cộng của các đơn vị, cá nhân; tham mưu UBND huyện xử lý các 

trường hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang. 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT&TTTH huyện  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

hệ thống truyền thanh của huyện. 

- Xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự về việc thực hiện sử dụng khẩu trang 

phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng để người dân biết, thực hiện đúng. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn sử dụng khẩu trang 

phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế trực thuộc. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 

và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử 

dụng khẩu trang tại nơi công cộng; làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở 

Y tế tổng hợp theo quy định. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng; thường 

xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. 
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6. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo quy 

định; tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi 

để người dân biết, thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý đối với trường 

hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên địa bàn quản lý.  

- Bố trí pano, áp-phích, băng rôn,… tại khu vực đông dân cư sinh sống, nơi 

công cộng (chợ, khu du lịch, bến xe,…) về những trường hợp bắt buộc phải sử dụng 

khẩu trang theo quy định. 

- Yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao chịu 

trách nhiệm việc triển khai áp dụng hướng dẫn.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT/UBND huyện; 

- Chánh VP/HĐ&UB huyện; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Sơn 
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