ỦY BẠN NHẮN DẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÓvI3?ỉ7TB-UBND

Phủ QuỔc, ngày C>ỸthángJlũ năm 2018

HUYẸN phủ QUÓC

^

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

THÔNG BÁO

về việc tẫ chức treo cờ rủ và ngùng các hoạt động vui chơi giải trí
trong Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mirời (ngày 06/10 và 07/10^018)
trên địa bàn huyện Phú Quổc

Căn cứ Thông báo số 365/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tinh

Kiên GỊang yê việc tỗ chức treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải ta
ữong Lê Quôc tang đồng chí Đỗ Mưòi (ngày 06/10 và 07/10/2018), tón la
tinh Kiên Giang;

cậo đặc biệt của Văn phòng Trung uơng Đảng về lễ tanp;

Đỗ Mười. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mư«, Bm
s chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước
^ Cộng hòa Quốc
hội
xã hộihội
chủnước
ngĩiĩăCộng
vỊgthòa xã
Jjhủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uy ban Trung ximg Mặt
^ Tô quôc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mưcri VOT n^i
thức Quôc tang.

^

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần

Tháiứi Tông, Hà Nội.

Lễ viéng đồng chí Đỗ Mưòri bắt đầu từ 07giờ 00 phút, ngày 06/10/2018

đên 07giờ 30 phút, ngày 07/10/2018, tại Nhà tang lễ quôc gia sô 5 Trần
Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 09 giờ 00 phút neàv
07/10/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ
từ 13 giờ 00 phút cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang thôn 1, xã Đông Mỹ
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Trong 2 ngày (^ốc tang (ngày 06 và 07/10/2018), các công sờ, các noi

công cộng freo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giai ừí
Thủ tniỏog các cơ quan, đra vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trán và các

các cơ quan, đon vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc TOông bM nàyV
'ỉơiHhận:
. .
Các cơ quan ban ngành

(Đảng CQ, ĐT)
- Các Đơn vị LLVT;
- UBND các xã, thị trấn;
-LĐVP,CVNC;

- Tổ QTLT;
- Lmi: VT, dthgam "HT".
Người ký: Ủy ban Nhân dân huyện Phú
Quốc
Email: phuquoc@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang
Thời gian ký: 05.10.2018 09:01:25
+07:00

TL.CHỦTICH
..£HẤNH VAN
VAIN PHÒNG

