
  
 

 
 

                                                                                                                                        
 

 

 
 

                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                         

 
 

 

        UỶ BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH THANH HOÁ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            /UBND-VX 
V/v hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cho 

các doanh nghiệp, đơn vị. 

            Thanh Hoá, ngày      tháng 9  năm 2021                                                           

 

 

 

 
                       Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Liên; Công 

ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh; Công ty Cổ phần 

Điện lực Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn; 

Công ty Cổ phần KHQ Việt Nam; Công ty TNHH Hưng 

Lộc; Công ty Cổ phần Mai Hoàng Gia. 

        
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn đề nghị hỗ trợ tiêm vắc xin 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động 

của các đơn vị, doanh nghiệp (gửi văn bản đề nghị của các đơn vị kèm theo); 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

       1. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị báo cáo danh sách cán bộ, công nhân 

viên, người lao động đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 về UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đóng trụ sở, làm cơ sở để tổng 

hợp, bố trí lịch tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 

số 14327/UBND-VX ngày 16 tháng 9 năm 2021. Đối với các doanh nghiệp có 

Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 

đề nghị báo cáo danh sách tiêm vắc xin về CDC Thanh Hóa để tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

        2. Giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, 

rà soát danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đề nghị tiêm vắc xin phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị; 

căn cứ thực tế nguồn vắc xin được Bộ Y tế giao và các nguyên tắc, tiêu chí, đối 

tượng ưu tiên để giải quyết theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- CDC Thanh Hóa; 

- Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Mai Công Hoàng  
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