
 

Kính gửi:    
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thị xã Sa Pa. 
 

Những ngày qua mạng xã hội và một số báo điện tử đã đăng tải thông tin 

về bức tượng công chúa Elsa được xây dựng tại một điểm check-in trên địa bàn 

thị xã Sa Pa; Về việc này, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực UBND tỉnh như sau: 

1. Giao UBND thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, kiểm 

tra, làm rõ nội dung báo nêu, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời cung cấp 

thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan 

liên quan, các địa phương tham mưu UBND tỉnh giải pháp quản lý các điểm có 

đón khách tham quan trên địa bàn tỉnh.   

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND thị xã Sa Pa triển khai thực hiện, báo cảo UBND tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, PCT1; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, VX3, BBT1. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
 

 

Phan Quốc Nghĩa 
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:         /VPUBND-BBT 
V/v tiếp tục kiểm tra, xử lý thông 

tin  báo nêu. 

Lào Cai, ngày       tháng 7  năm 2021  
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