
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-VP 
V.v triển khai thực hiện Văn bản số 

9655/UBND-CN1 ngày 01/11/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

                                     Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 9655/UBND-CN1 ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 

tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi 

sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo). UBND thành phố có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 9655/UBND-CN1 ngày 01/11/2021 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 

Văn Thành. 

2. Giao Trung tâm Y tế  thành phố: 

-Tổ chức triển khai thực hiện văn bản số 9570/UBND-VX1 ngày 27/10/2021 

của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận số 1689/TB-BYT ngày 

24/10/2021 của Bộ Y tế (sao gửi kèm theo). 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng dịch 

Covid-19 cho lực lượng hoạt động vận tải và người lao động tham gia hoạt động 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố./. 

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND 

các xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-02T10:20:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thiều Chí Huỳnh<Huynhtc@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-02T10:48:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-02T10:48:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-02T10:48:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-02T10:49:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




