
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
   

 

Số:           /UBND-VX 

V/v đính chính văn bản 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh; 
 

 

Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 5551/UBND-

VX về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời 
điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong 
đại dịch Covid – 19. Tuy nhiên, do sơ xuất, tại Mục 2 của văn bản đã đánh máy 

lỗi chính tả một cụm từ.  

Nay, UBND tỉnh Lào Cai đính chính lại như sau: Sửa cụm từ “trong thời 

điểm tổ chức Lễ kỷ niệm đồng bào tử vong” thành cụm từ: “trong thời điểm tổ 
chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong”.  

Các nội dung khác của Công văn số 5551/UBND-VX ngày 18/11/2021 
không thay đổi. 

UBND tỉnh Lào Cai thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan 
về nội dung đính chính như trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, BBT, các CV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Hoàng Ngọc Bích 
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