
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1264/VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

V/v thông báo treo cờ rủ để tang đồng chí 

Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.  

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1971/SVHTT-QLVH ngày 25/9/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc để tang đồng chí Trần Đại Quang - Ủy 

viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nghi 

thức Quốc tang; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường 

thực hiện như sau: 

1. Về việc treo cờ rủ:  

 Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa – 

Xã hội kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở  thực hiện treo cờ rủ trong 02 ngày Quốc 

tang (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018)  để tang đồng chí Trần Đại Quang - Ủy 

viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở 

các cơ quan trên địa bàn xã, phường. 

 Hiện nay, qua kiểm tra còn nhiều xã, phường chưa đôn đốc, nhắc nhở 

các cơ quan trên địa bàn treo cờ rủ nhất là các Trạm Y tế, trường học, cổng văn 

hóa, doanh nghiệp, khách sạn.  

2. Về các hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí:  

 Đề nghị UBND các xã, phường kiểm tra và yêu cầu ngừng tổ chức các 

chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa 

bàn trong 02 ngày Quốc tang (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).  

 Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo thực hiện 

nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 
- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c) (VBĐT); 
- UBND TP (b/c) (VBĐT); 
- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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