
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:            /UBND-VP 
Về việc đính chính văn bản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày 02 tháng 01 năm 2022 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Ngày 02 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm ban hành 

02 văn bản: Công văn số 01/UBND-PYT về việc tăng cường công tác kiểm soát 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm và Công văn số 

03/UBND-VP về việc tạm dừng họp chợ phiên phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo Công văn có nhầm lẫn về 

năm ban hành, nay Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm xin được đính chính lại 

như sau: Tại địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản có ghi: 

Bảo Lâm, ngày 02 tháng 01 năm 2021 

Nay đính chính lại: 

Bảo Lâm, ngày 02 tháng 01 năm 2022 

Những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Công văn số 01/UBND-PYT 

về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện Bảo Lâm và Công văn số 03/UBND-VP về việc tạm dừng họp 

chợ phiên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh 

- Sở Y tế tỉnh 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh       (b/c); 

- Bí thư Huyện uỷ 

- TT HĐND huyện 

- BCĐ, TTCH phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Bận 
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