
UỶ BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
Số:            /UBND-KGVX 

V/v: Dừng các hoạt động vui 

chơi giải trí trong thời gian tổ 

chức Lễ Quốc tang đồng chí 

Lê Khả Phiêu. 

Phú Thọ, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

 

  Kính gửi: 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành, thị. 

 

 Thực hiện công điện 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 nguyên 

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (văn bản gửi kèm theo). 

 Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

 1. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí, các chương trình nghệ 

thuật, thi đấu thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn 

tỉnh trong 02 (hai) ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020. 

 2. Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện thành thị: 

 - Treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh trong 02 (hai) 

ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020. 

 - Thông báo và chỉ đạo các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn tạm ngừng 

hoạt động trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang. 

 Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- CT, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- NCTH  

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
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