
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VP 

V/v triển khai, thực hiện Quyết 

định số 1053/QĐ-BYT về việc 

ban hành hướng dẫn đeo khẩu 

trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng 

 

Bình Gia, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, ngành huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 06 tháng 02 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1053/QĐ-

BYT về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 

tại nơi công cộng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2021. 

 Để triển khai thực hiện, áp dụng có hiệu quả Quyết định số 1053/QĐ-

BYT, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các nội dung sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức, nhân viên lao động về thực hiện Quyết định số 

1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế tế về việc ban hành hướng dẫn đeo 

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

2. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 (Quyết định số 1053/QĐ-BYT được gửi trên hệ thống được gửi kèm theo 

qua VNPT- iOffice). 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Song Hào 
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