
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
___________ 

Số:              /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bắc Kạn, ngày         tháng  02  năm 2021 

V/v đeo khẩu trang phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nơi công cộng 

      

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội thành phố;   

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 798/UBND-VXNV ngày 08/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn, về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại 

nơi công cộng. Theo đó Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 

06/02/2021 về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng (gửi kèm bản điện tử), Ủy ban nhân dân thành phố 

chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn 

bản trên; cơ quan chức năng và các địa phương giám sát, xử phạt các trường hợp 

không đeo khẩu trang theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều 

kiện thực tế tại địa phương.  

2. Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVID-19 (nếu có) để áp dụng nghiêm các 

biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn trên.  

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- CVP;  

- Lưu: VT.  

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế   
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