
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 
 
 

Số: 146  /UBND-YT 

V/v Thực hiện Quyết định số 

1053 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Yên Khánh, ngày 10 tháng 02 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 72/UBND-VP6 ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Quyết định số 1053 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngày 06/02/2021 Bộ trưởng 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. 

Để triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên địa 

bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, Ban, ngành, đoàn thể của huyện; các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức 

quán triệt nội dung của Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  tại 

nơi công cộng ban hành kèm theo Quyết định trên đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện. Giao phòng Y tế 

theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện về Sở Y tế và UBND huyện theo quy định. 

  (Gửi kèm bản chụp Quyết định 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế)./. 
 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- Sở y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                               
- Lưu VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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