
  

 
 

 

                                                                                                                                        
 

 
 

 
                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                         
 

 
 

 

 
 

 

         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 tiêm vắc xin phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đối với cán 

bộ, nhân viên hệ thống Quỹ tín 

dụng Nhân dân. 

            Thanh Hoá, ngày      tháng 9  năm 2021                                                           

 

 

 
 

 
 

                                       

                           Kính gửi:  

- Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 105/CV-HHQTD ngày 

15 tháng 9 năm 2021 của Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam về việc 

đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán 

bộ, nhân viên hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (gửi văn bản kèm theo); 

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

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Y tế phân bổ vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức 

tiêm cho tất cả các đối tượng làm việc, cư trú trên địa bàn. Đề nghị Hiệp hội 

Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam hướng dẫn hệ thống Quỹ tín dụng Nhân 

dân đăng ký tiêm vắc xin cho cán bộ, nhân viên tại các huyện, thị xã, thành 

phố nơi Quỹ tín dụng Nhân dân hoạt động. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ thực tế nguồn vắc xin 

được giao và các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng ưu tiên để quan tâm tiêm vắc 

xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên hệ thống Quỹ 

tín dụng Nhân dân theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Mai Công Hoàng  
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