
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /QĐ - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐIṆH 

Đính chính điểm e Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Coovid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo văn bản, Văn phòng UBND tỉnh thừa ủy 

quyền của UBND tỉnh đính chính điểm e Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Coovid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau: 

- Đối với vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh, 

Tại (+) thứ 2 có ghi là: 

+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các 

tỉnh có cấp độ dịch 3 và cấp độ dịch 4: Thực hiện dưới hoặc bằng 50% công suất 

(chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện) và có giãn cách chỗ trên phương tiện 

(không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

Nay đính chính lại là: 

+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các 

tỉnh có cấp độ dịch 3: Thực hiện dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt 

hoặc số chỗ trên phương tiện) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp 

dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 2875/QĐ-

UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 

Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (bc); 

- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú 

Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang (để biết); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- CV NCTH; 

- Lưu VT,VX1 (Tr     b). 
 

TUQ. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Tiến Hạnh 
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