
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
   

 

Số:           /UBND-VX 

V/v 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 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; các Ban HĐND tỉnh; 
- Các HU, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc TU; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở GD 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; 

 

 

Thực hiện Văn bản số 4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17/11/2021 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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; Văn bản số 700-CV/TU ngày 
17/11/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng 

bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các 
sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao 

và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm 
đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid - 19; bắt đầu 

từ 20h00’, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thời lượng từ khoảng 45 - 60 phút). 

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

dừng phát thanh - truyền hình các nội dung văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời 
điểm tổ chức Lễ kỷ niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại 

dịch Covid - 19 và ưu tiên phát sóng Chương trình Lễ tưởng niệm trên sóng 
VTV1. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp 
để tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sỹ hy sinh, những người dân bị 



tử vong do nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh 
mẽ trong nhân dân, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn 

dân tộc trong tỉnh để cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, phục hồi sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 

 4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh có trách nhiệm phổ biến nội dung trên tới nhân dân và các tổ chức, cá 
nhân biết, thực hiện. 

Căn cứ nội dung văn bản, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

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

- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, BBT, các CV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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