
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THÀNH PHỐ CẦN THƠ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

   Số: 818/UBND-KGVX                             Cần Thơ, ngày 19 tháng 3 năm 2018 
V/v treo cờ rủ và ngừng các 

hoạt động vui chơi, giải trí 

trong những ngày Lễ Quốc 

tang đồng chí Phan Văn Khải 

 

 

    Kính gửi:  

- Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông báo số 106/TB-

VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức tang lễ tại cuộc 

họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Phan Văn Khải; 

Thực hiện Công điện số 992/CĐ-BVHTTDL ngày  19 tháng 3 năm 2018 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 

những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố đề nghị: 

1. Treo cờ rủ: 

a) Các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong hai ngày 20 và 

21 tháng 3 năm 2018. 

b) Cờ rủ là Quốc kỳ có dải băng tang (kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ,  

chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều dài của cột cờ, dùng 

băng vải đen buộc không để cờ bay). 

2. Các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn thành phố dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, 

chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế 

hoạch trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2018 (nếu có). 

3. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí 

dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui 

chơi giải trí khác trên địa bàn thành phố trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2018. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị nêu trên tổ chức thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên;          

- TT TU, TT HĐND TP;                                                                              

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP.UBND TP (2ABE,3C,5);      

- Cổng TTĐT TP;                                                      

- Lưu VT.NHH                
 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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