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Số:            /UBND-NN4 
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý đối với 

hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không 

đúng nơi quy định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng 02 năm 2020 

         
 

               Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, 

Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế về 

việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định (Sao 

gửi kèm theo văn bản này), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và 

Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công an tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên. 

2. Yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, kiên 

quyết xử lý nghiêm những người vi phạm theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu VT, NN4, VX1. 

( H-            b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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