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Hưng Yên, ngày 25  tháng 9  năm 2018 

 
    Kính gửi:  

-  Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

-  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố. 

 

Ngày 23/9/2018, 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 đã ra Thông cáo đặc biệt về việc 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Theo thông cáo, để tỏ lòng tưởng nhớ 

đồng chí Trần Đại Quang, tang lễ Đồng chí được tổ chức với nghi thức Quốc tang 

trong hai ngày 26 và 27/9/2018. 

Trong hai ngày Quốc tang nêu trên, Cục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố thực 

hiện treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan đơn vị và quán triệt công chức và người lao 

động trong đơn vị ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thông báo về việc thực hiện Quốc 

tang đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố triển khai, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Cục (để b/c); 

 - Lưu: VP. 
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