
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-NVY Hải Dương, ngày       tháng 9 năm 2022
V/v hướng dẫn sử dụng khẩu trang 
phòng, chống dịch COVID-19 tại 

nơi công cộng

Kính gửi: 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 ban hành 
Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, 
Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 (Có 
bản chụp kèm theo).

2. Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản 
lý trong phạm vi hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai; đôn đốc, 
nhắc nhở, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi 
để mọi người biết, thực hiện đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 
2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các đơn vị trong ngành y tế;
- Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Cảnh
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