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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 77/VH&TT Đông Triều, ngày 02 tháng 5 năm 2019 
V/v hướng dẫn thực hiện nghi thức Quốc 

tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh 
nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội  

chủ nghĩa Việt Nam 

 

 
  Kính gửi:  
    - Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; 

- Các Trường học, LLVT, Hiệp hội các doanh nghiệp 
trên địa bàn thị xã. 
- Các điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã. 

     
 Thực hiện Công văn số 661/SVHTT-NVVHGĐ ngày 02/5/2019 của Sở 
Văn hóa và Thể thao; Công văn số 759/UBND ngày 02/5/2019 của UBND thị xã 
Đông Triều về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức 
Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Căn cứ 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. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, trường học, lực lượng vũ 
trang, Hiệp hội các doanh nghiệp, các điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn 
thị xã thực hiện một số nghi thức Quốc tang như sau: 

1. Trong hai ngày 03/5 và ngày 04/5/2019 diễn ra Quốc tang đồng chí Đại 
tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ (cờ Tổ quốc), có dải băng tang 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; Nơi treo cờ là 
nơi trang trọng, đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan, không treo cờ Tổ quốc bạc màu, 
hoen ố. Cột phải phải là cột độc lập, không treo cờ lên các cột đang dùng cho 
mục đích khác (cột điện, cột an ten...).  

- Ngừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng trong hai ngày 
(ngày 03 và ngày 04 tháng 5 năm 2019). 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trường học, lực 
lượng vũ trang, Hiệp hội các doanh nghiệp, các điểm du lịch, vui chơi giải trí  
trên địa bàn thị xã rà soát và tháo dỡ toàn bộ các băng rôn, khẩu hiệu đã hết thời 
điểm tuyên truyền. Tất cả các biển quảng cáo tấm lớn, pano, biển hiệu,...trên địa 
bàn bị hư hỏng, rách nát yêu cầu tháo dỡ, thay thế để đảm bảo mỹ quan.  

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang (ngày 03/5 và ngày 04/5/2019), đề 
nghị tháo toàn bộ các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung "chào mừng", "chúc 
mừng"; cờ tổ quốc treo tại các nơi công cộng, hộ gia đình yêu cầu thực hiện theo 
quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Thị ủy - TT HĐND&UBND thị xã (b/c) 
- UBND các xã, phường (T/h) 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
trường học, điểm du lịch (P/h) 
- Lưu VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 
Nguyễn Thanh Tùng 
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