
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 787/UBND-TH Chợ Mới, ngày 06 tháng 5 năm 2021 
V/v xử phạt việc không đeo khẩu 

trang tại nơi công cộng, khi tham 

gia giao thông trên địa bàn huyện 

 

  
  

                    Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

  

 Hiện nay, nước ta đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 

tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trên cả 

nước, trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường; thực tế, nhiều 

địa phương vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc không 

thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông. Để tiếp 

tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới chỉ đạo: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang 

khi ra đường, khi tham gia giao thông và tại các nơi công cộng (như công viên, 

chợ, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, những nơi tập trung 

đông người,...), nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính kể từ 00 giờ 00 

phút ngày 09/5/2021.   

 Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện xử phạt vi phạm 

hành chính về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng quy định tại Điểm a, 



Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt 

tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Báo cáo kết quả xử phạt về Ủy ban 

nhân dân huyện vào lúc 16 giờ 00 hằng ngày. 

 2. Giao Đài Truyền thanh huyện, xã và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thông báo rộng rãi trên toàn huyện để người dân biết, thực hiện. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo theo tinh thần Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện (đăng tin); 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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