
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔN PHONG 

 

Số:         /UBND-VHTT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đôn Phong, ngày         tháng  02  năm 2021 

Về việc đeo khẩu trang phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nơi công cộng 

Kính gửi:   

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;   

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã; 

- 03 trường học; 

- Trạm y tế xã; 

- Các ông, bà trưởng thôn. 
 

Thực hiện Văn bản số 285/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

công cộng, UBND xã Đôn Phong triển khai các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị các ban, ngành đoàn thể, nhà trường, Trạm y tế xã, các cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn xã, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang tại nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quyết định số 1053/QĐ-BYT 

ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế (gửi kèm); Các ban, ngành đoàn thể xã giám sát, đề 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định 

trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã.  

2. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang tại trường học theo quy định. 

3. Công chức VH-XH phụ trách VHTT xã chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, 

các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân xã 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 những nội dung nêu trên UBND xã yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn xã, nhà trường, Trạm y tế và các thôn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                     
* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các TV BCĐ phòng chống Covid-19 xã;  

- 03 nhà trường;  

- Trạm y tế xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Thủy điện Nặm Cắt;  

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: UBND-VHTT. 

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu   
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