UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNH BỒ

Số: 764/UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Hoành Bồ, ngày 02 tháng 5 năm 2019

V/v 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

Người ký: Ủy ban Nhân
dân huyện Hoành Bồ
Email:
ubndhb@quangninh.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký: 02.05.2019
08:40:46 +07:00

Kính gửi:
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2890/UBND-VX1 ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc thông báo 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.
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, nguyên Cố vấn Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh ngày 01/12/1920 tại xã Lộc An,
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày
22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A, phố Hoàng Diệu,
phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tang lễ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang
trong hai ngày (ngày 03/5/2019 và 04/5/2019).
Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 11
giờ 00 phút (thứ sáu) ngày 03/5/2019 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh
Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu và di quan tổ chức vào 11 giờ 00 phút (thứ sáu) ngày
03/5/2019 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội.
Lễ an táng vào hồi 17 giờ 00 phút (thứ sáu) ngày 03/5/2019 tại nghĩa trang
thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn
vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghi thức
Quốc tang đồng chí Lê Đức Anh trong hai ngày 03-04/5/2019, như sau:
1. Thực hiện treo cờ rủ tại các cơ quan công sở, các nơi công cộng trong
hai ngày Quốc tang 03/5/2019 và 04/5/2019.
Cờ rủ là Quốc kỳ 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 cột cờ, dùng
băng vải đen buộc không để cờ bay)
2. Ngừng tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu
thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch; hướng dẫn các tổ

chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn các hoạt động trong hai ngày
03-04/5/2019.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thực
hiện Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước tại cơ
quan, đơn vị, địa phương./.
Nơi nhận:
- TT HU, HĐND huyện (B/c);
- TT UBND huyện (Chỉ đạo);
- Như trên (T/h);
- V0,1,2,3, 4 lưu VT.
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