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Số: 385/TB-UBND TP. Lạng Sơn,  ngày  02 tháng 5  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí  

trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh                          
 

Thực hiện thông báo số 254/TB-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ 
Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 

UBND thành phố Lạng Sơn thông báo việc thực hiện nghi thức Lễ Quốc 
tang như sau: 

 1. Các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn thành phố treo cờ rủ 
trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019). 

 Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 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). 

 2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, 
hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và 
hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019). 

3. Giao UBND các phường, xã tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các 
đơn vị, trường học, các nơi công cộng trên địa bàn thực hiện treo Cờ rủ; hướng dẫn 
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, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải 
trí khác trên địa bàn trong những ngày Quốc tang; chỉ đạo tháo dỡ cột cờ Tổ quốc 
trên các tuyến đường xong trong ngày 02/5/2019. 

4. Trân trọng đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo nội 
dung văn bản này trên hệ thống phát thanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố thông báo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 
thành phố; UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Đài PT-TH tỉnh (đề nghị phối hợp); 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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