
UBND TINH TUYEN QUANG 
s VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

S: c2/SVHTTDL-VP 
V/v xü 1 vüt, thai bO khu trang 

sau khi si:r dirng không diing nai quy djnh 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tr do - Hanh phóc 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 02 nám 2020 

KInh gfri: 
- Các phông chuyên mon nghip v11; 

- Các dan vj sir nghip trirc thuc S&. 

Thc hin Cong van so 309/UBND-KGVX ngây 15/02/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Tuyên Quang v vic xir 1 di vói hânh vi vüt, thai bó khu trang 
không dung noi quy djnh, Sc Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các phông 
chuyên mon nghip vii, các dan vj sir nghip trçrc thuc S& có trách nhiêm: 

1. Tang cung truyn thông, hung dn cOng chirc, viên chirc và ngu?i 
dan: Khi tháo bO khu trang chi cm vâo day deo qua tai d tháo khu trang; sau 
khi tháo khu trang cho ngay vào thüng dirng chit thai có np d.y kin theo quy 
djnh và rüa sch tay. 

2. B trI dy dü thüng dimg chit thai có np dy kIn ti ca quan (khi ngi.thi 
dan dn giao djch cOng vic...), nai cong cong vó'i vi tn phü hçip, thun tin. 

D ngh các phông chuyên mOn nghip vi, các dan vj sir nghip trrc 
thuc Si nghiêm tue trin khai thc hin./. 

ATo'i nhân: 
- Nbu kmnh gü'i (thrc hin); 
- Làinh dao So; 
- Lu'u VT; VP. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH TUYEN  QUANG Dc Ip - Tii do - Hinh phüc  

S6: 309/UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày 15 tháng 02 nárn 2020 

V/v xr 1' di vi hành vi vüt, thai ho 
khu trang không dung ncii quy dnh 

KInh gi:ri: 
- Các si, ban, ngành; 
- Uy ban nhân dan huyn, thành pM. 

Can cir Van bàn s 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 cüa B Y t v vic 
xir 1i di vói hành vi vü't, thai bô khu trang không dung nai quy djnh; 

Dt khuyn cáo ngiIii dan áp diing các bin pháp phOng ngüa djch bnh 
viêm duàng ho hp cp do Covid- 19 gay ra, trong do CO vic sr diing và thai bO 
khu trang sau khi sr diing dung nai quy djnh, 

Uy ban nhân dan tinh yêu cu: 

1. Các sâ, ban, ngành, dja phucnig theo chüc näng, nhim vii có trách nhim: 

- Tang cirmg truyên thông, hixàng dn ngui dan: Khi tháo bô khu trang 
chi crn vào phn day deo qua tai d tháo khâu trang;. sau khi tháo khu trang cho 
ngay vào thiing dirng chat thai CO np dy kin theo quy djnh và rfxa sach  tay. 

- B tn dy dü thimg dimg chit thai có np dy kin tii cci quan (khi nguäi 
dan dn giao djch cong vic...), noi cOng cong vi vj trI phii hqp, thun tin. 

2. S Tài nguyen và Môi tnrOng, Cong an tinh 

Tang cithng kim tra, phtt d& vâi các hành vi v(rt, thai bO khu trans 
không dung nci quy djnh theo Diem c, Diem d, Khoãn 1, Diêu 20 Nghj djnh so 
155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi phm 
hành chInh trong linh vtrc bào v rnOi tmng./. 

Noi nhân: 
- Thithng tnrc Tinh Uy; 
- Thi.rO'ng tnrrc HDND tinh; (báo cáo) 
- Chi:i tjch UBND tinh; J 
- Các Phó CT UBND tinh; 
- Nhu KInh gü'i; 
- Ban VHXH HDND tinh; 
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tinh; 
- Cong thông tin din tir tinh; 
- Lmi: VT, KG-VX; (TOng). 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn Th Giang 
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