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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phóc

S:384 /UBND-VX

Quáng Trj, ngày44 tháng nàm 2020

V/v Qu& tang nguyen
Tong BI thu Lé Khã Phiêu
KInh gi:ri:
- Các S&, ban, ngành, hi, doàn th cap tinh;
- Các Ca quan Trung ucmg dóng trén dja bàn;
- Các ca quan, dan vj, doanh nghip;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.
Sau mt thyi gian lam bnh, mc dü da dirge Dâng, Nhà nuóc, tp the các
giáo sir, bác si tn tInh ciru chOa, gia dmnh hêt lông chàm sóc, nhixng do tuôi cao,
bnh nng nên dng chi Lé Khã Phiêu, nguyen Tong BI thu Ban Chap hành
Trung irang Dáng Cong san Vit Nam, dã t1r trân hôi 2 giô! 52 phüt ngày
07/8/2020 (tue ngày 18/6 nàm Canh T), tai nhà riêng, hithng thç 89 tuOi.
D tithng nhi nguyen Tng bI thu Lê Khá Phiêu, Ban ChAp hành Trung
irang Dàng Cong san Vit Nam, Quôc hi, Chü tjch ni.róc, ChInh phü nlrc
Cong hOa xã hi chü nghTa Vit Nam và Uy ban Trung l.rang Mt trn To quôc
Vit Narn quyêt djnh to chi'xc tang 1 nguyen Tong bI thu Lê Khã Phiêu vci nghi
thirc quôc tang trong 02 ngày, tiir ngày 14/8 - 15/8/2020.
Trong 02 ngày Quc tang nguyen Tng bI thu Le Khã Phiêu (ngày 14 và
ngày 15/8/2020), UBND tinh Quàng Trj yêu câu các ca quan, cong s&, các khu vrc
cOng cong trén dja bàn tinh treo c? rü và di'rng, hoãn to chrc các s1r kin chào
mrng, chirang trInh ngh thutt, thi dâu the thao và hott dng vui chai, giâi trI.
Viêc treo c& rü dirge thirc hin theo Diu 10 Nghj djnh s 105/2012/ND-CP
ngày 17/12/2012 cüa Chinh phü. Cu the: Ca rü là Quoc ks', có dâi bang tang (co
kich thu&c bAng 1/10 chiêu rng Ia c?y, ehiêu dài theo chiêu dài cüa Ia c& và chi treo
ca den 2/3 chiêu cao cüa ct ca, dung bang vài den buc không dê ca bay).
Báo Quâng Trj, DAi Phát thanh - Truyn hInh tinh thông báo dé các ca
quan, dan v biêt, thirc hin.
Nhn dirge cong vAn nay, yêu cAu các ca quan, dan vj nghiêm tue trin
khai thuc hin./.

h

Ncvi nhçmn:

- Nhi.r trên;
- TI. Tinh üy;
- IT. HDND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Chü tjch, các PCT;
- VP. Tinh üy;
- VP. HDND tinh;
- VP. Doàn DBQH tinh;
-PhOngQTTV;
- Li.ru VT, VX.
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