
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 2262/ UBND-VH 
Về việc tổ chức nghi thức 

Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu 

Nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

  

      Cẩm Xuyên, ngày  11 tháng 8  năm 2020 

 

 

   

              Kính gửi:  

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

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

  Ngày 07/8/2020, Đồng chí Lê Khả Phiêu nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ trần, lễ Quốc tang của đồng chí được tổ chức trong hai ngày (ngày 

14 và 15/8/2020), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

 1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghi thức 

Quốc tang theo Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của 

Chính phủ; Cụ thể: Trong thời gian 2 ngày này, các cơ quan, công sở trong phạm 

vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải 

băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của 

lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để 

cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.  

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo để nhân dân biết và thực hiện 

việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo nghi thức quốc tang để tưởng nhớ đồng chí Lê 

Khả Phiêu nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 Nhận được Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch;  

- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

           

Phạm Văn Thắng 
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