ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 866 /UBND-VXNV
V/v khẩn trương triển khai
kiểm tra, xử phạt hành vi
không đeo khẩu trang nơi
công cộng để phòng,
chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 805/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và tổ chức xử phạt vi
phạm hành chính về phòng, chống dịch Covid-19; Sở Y tế đã ban hành Văn bản số
645/SYT-T.Tra ngày 19/02/2021 hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền, thủ tục và tổ
chức xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch
Covid-19,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban, ngành chức năng, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành
phố căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Y tế tại văn bản số
645/SYT-T.Tra ngày 19/02/2021, khẩn trương tổ chức ra quân đồng loạt, quyết
liệt, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng,
chống dịch Covid-19, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Lưu ý kết
quả kiểm tra, xử phạt, các ngành, địa phương tổng hợp chung vào báo cáo giám sát
phòng, chống dịch (hàng ngày/hàng tuần) để gửi về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật theo quy định.
2. Giao Sở Y tế chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các ngành chức năng, các
địa phương tổ chức thực hiện tốt nội dung trên; đồng thời tổng hợp chung kết quả
kiểm tra, xử phạt của các ngành, các cấp vào Báo cáo nhanh hàng ngày về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 để báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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