
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1158 /UBND-PVHTT Bắc Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Về việc Quốc tang nguyên  

Tổng Bí thư Đỗ Mười 
 

  
Kính gửi:   

 - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể,  

đóng trên địa bàn huyện; 

  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 

06 và 07/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị: 

 - Trong 02 ngày Quốc tang, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, 

doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, treo cờ rủ (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. 

 - Đối với cơ quan tuyên truyền tháo dỡ các câu khẩu hiệu cờ dây, cờ hồng kỳ 

khu vực trung tâm huyện, trên quốc lộ 1B qua địa bàn thị trấn Bắc Sơn, xã Long 

Đống.  
 

 Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn 

thể, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Trần Huy 
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