
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  736  /UBND-KGVX 
 

V/v xử lý đối với các hành vi vứt, 

thải bỏ khẩu trang không đúng nơi 

quy định    

               Quảng Nam, ngày   19  tháng   02  năm  2020 

 

                                               Kính gửi: 
 

 

- Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và 

Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát 

thanh – Truyền hình Quảng Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định; UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 

Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử 

Quảng Nam phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người 

dân: 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. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp 

đậy kín tại nơi công cộng; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc thẩm quyền 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./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

-  CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN, KGVX. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Trần Văn Tân 
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