
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
_____________ 

Số:              /UBND-VP 

V/v triển khai Quyết định số 

2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của 
Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn 

sử dụng khẩu trang phòng, chống 
dịch COVID-19 tại nơi công cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

                                 Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã tiếp nhận Công văn số 2368/SYT-NVY ngày 19/9/2022 của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 
06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. 

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn thị xã, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
động, lực lượng vũ trang, công an nhân dân,… và người dân trên địa bàn biết, thực 

hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 
theo nội dung Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế (đính 

kèm). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 
- Thường trực Thị ủy;  
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;     
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;                                             
- Lưu: VT, Minh.           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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