
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THẠNH 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v 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 Thạnh, ngày       tháng       năm 2020 

                                                   Kính gửi: 

- Công an huyện; 

- Các Phòng: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, 

Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 915/UBND-VX ngày 

20/02/2020 về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định; 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo việc tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện: Khi tháo bỏ 

khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho 

ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay. 

- Theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo Tổ Kinh doanh cấp nước sạch và Dịch vụ 

công ích, các cơ sở y tế bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công 

cộng, trong khuôn viên Trung tâm Y tế và các khoa, phòng điều trị để người dân vứt, 

thải bỏ khẩu trang đúng quy định. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý, chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với 

các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, 

Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Trưởng Công an huyện, Trưởng các phòng: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa 

và Thông tin huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các thành viên; 

- TT VH-TT-TT huyện; 

- Lưu: VT, K2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 
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