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Số:  614/TB-UBND An Giang, ngày  04 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Về Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 

Căn cứ Thông báo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 
03/10/2018 về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần. Cùng cả nước bày tỏ niềm 
tiếc thương sâu sắc đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh thông báo: 

Trong hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tất cả các công 
sở, các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui 
chơi giải trí (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018). Việc treo cờ rủ được 
thực hiện theo Điều 10, 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, cụ thể: Cờ có dải 
băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài lá 
cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để 
cờ bay). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan đoàn 
thể, doanh nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức, thực hiện và thông báo đến nhân dân tỉnh An Giang được rõ./. 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND, HĐND; 
- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Doanh nghiệp cấp tỉnh 
- Đài PTTHAG; Báo AG; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng; 
- Lưu: VT.  
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