
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v triển khai thực hiện 

Hướng dẫn sử dụng khẩu 

trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng. 

           Phú Thọ, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải,  

  Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Bộ Y tế có Quyết định số 2447/QĐ-BYT 

về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-

19 tại nơi công cộng (Văn bản sao gửi kèm theo).  

Việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, Sở Giao thông 

vận tải, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các 

huyện, thành, thị theo chức năng, địa bàn quản lý căn cứ Hướng dẫn sử dụng 

khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ban hành kèm 

theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế để chỉ đạo, hướng dẫn, triển 

khai thực hiện. Thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý 

các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. 

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (p/h); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Đương 
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