
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VHTT Bảo Yên, ngày          tháng  5  năm 2021 
V/v tạm dừng đón khách tại  

Di tích lịch sử Đền Bảo Hà,  

huyện Bảo Yên 

 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại Thông báo số 

109/TB-VPUBND ngày 04/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết 

luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai tại cuộc họp BCĐ 

ngày 04/5/2021.  

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp và nguy 

hiểm, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên chỉ đạo như sau: 

 1. Tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại Di tích lịch sử Đền 

Bảo Hà, huyện Bảo Yên, thời gian từ 12 giờ 00 phút ngày 08/5/2021 cho đến khi 

có thông báo mới. 

 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền 

thông; Ban Quản lý Di tích Đền Bảo Hà, UBND xã Bảo Hà tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi đến nhân dân, du khách biết và nghiêm túc chấp hành. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện; đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy 

định.  

 Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCDB huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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