
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 479/UBND-VP 
V/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt 

động vui chơi, giải trí trong ngày Lễ 

Quốc tang đồng chí Đại tướng 

Lê Đức Anh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Kỳ Anh, ngày  02  tháng  5 năm2019 

  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

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

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút 

ngày 22/4/2019 (tức ngày 18/3 năm Kỷ Hợi) tại nhà công vụ, số 5A, phố Hoàng 

Diệu, Hà Nội. Tang lễ đồng chí được tổ chức theo nghi thức Quốc tang từ ngày 

03 đến ngày 04/5/2019. 

Thực hiện văn bản số 2597/UBND-KGVX ngày 27/4/2019 của UBND tỉnh 

về việc treo cờ rũ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày Lễ Quốc 

tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 

tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

Các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện 

treo cờ rủ (Quốc kỳ, có dải băng tang, kích thước chiều rộng bằng 01/10 chiều 

rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo đến 2/3 chiều cao của 

cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay) tại các cơ quan, công sở; ngừng, 

hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và 

các hoạt động vui chơi, giải trí khác trong hai ngày 03/5 và 04/5/2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch,các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Điện tử./. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 
 

 
 

Võ Xuân Bằng 
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