
 

 

         Kính gửi:  

                          - Trưởng các phòng Sở và Ban Quản lý Dự án TIIGP2; 

                                 - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm 

                           tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Thực hiện Công văn số 5239/UBND-VX ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID19,      

Sở Du lịch:  

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm tham 

quan du lịch trên địa bàn tỉnh rà soát tổ chức tiêm mũi 4 đầy đủ, kịp thời cho 

người làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; 

- Văn phòng Sở tham mưu rà soát tổ chức tiêm mũi 4 cho các cán bộ, công 

chức và lao động cơ quan Sở; 

 - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công theo dõi, chỉ đạo công tác tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID19 

cho người lao động thuộc lĩnh vực phụ trách (theo Công văn hướng dẫn của Bộ Y 

tế số: 3306/BYT-DP ngày 23/6/2022)  

 (Photo gửi kèm theo)./. 

   

UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

 Số:           /SDL-TTR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

V/v tăng cường tiêm  

vắc xin phòng COVID19      

    Nghệ An, ngày      tháng     năm 2022 

   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Hiệp hội Du lịch Nghệ An (chỉ đạo); 

- Trưởng phòng VHTT các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, TTR. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thành An 
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