ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 12402 /UBND-VX
V/v hỗ trợ, bố trí tiêm vắc xin
Covid-19 cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động
đang làm việc trong các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 8

năm 2021

- Sở Y tế;
- Sở Công Thương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Quỹ tín dụng Nhân dân Quảng Cát.

UBND tỉnh nhận được đề nghị hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Sở
Công Thương tại Công văn số 2244/SCP-VP ngày 11/8/2021; Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Công văn số 2148/SGDĐT-CTTT ngày 12/8/2021; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2614/SLĐTBXH-VP ngày 11/8/2021;
Quỹ tín dụng Nhân dân Quảng Cát tại Công văn số 01/2021 ngày 10/8/2021 (gửi
kèm văn bản cho đơn vị).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ thực tế
nguồn vắc xin được Bộ Y tế giao và nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 được
phân bổ cho địa phương để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị
nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- CDC Thanh Hóa;
- Lưu: VT, VXsln.
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Mai Công Hoàng

