
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v thực hiện nghi thức Quốc tang 

nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

 Thực hiện Thông báo số 427/TB-UBND  ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc 

tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. Trong những ngày tổ chức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu (ngày 14  

và ngày 15/8/2020) tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố treo cờ 

rủ, có dải băng tang như quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP 

ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên 

chức: 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). 

2. Các cơ quan, đơn vị không tổ chức các sự kiện chào mừng, chương 

trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí công cộng khác 

trong 02 ngày Quốc tang (ngày 14 và ngày 15/8/2020). 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tuyên truyền lưu động 

nội dung văn bản này trên địa bàn. Bố trí xe tuyên truyền lưu động nhắc nhở các 

cơ quan, đơn vị thực hiện treo Cờ rủ trong thời gian trên. 

4. UBND các phường, xã tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các 

đơn vị trên địa bàn thực hiện treo Cờ rủ trong 02 ngày Quốc tang (ngày 14 và 

ngày 15/8/2020). 

UBND thành phố 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; 

- Như kính gửi; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nông Bích Diệp 
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