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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, 

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

  

Thực hiện Thông cáo đặc biệt ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội, Chủ 

nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ 

nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam về Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; 

Thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, 

phục vụ lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch khai nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả 

Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

tại Trung tâm hội nghị 25B tỉnh Thanh Hoá, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/8/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tại cuộc họp phân công tổ 

chức, phục vụ lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Thông báo số 401-TB/VPTU ngày 

12/8/2020 về phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị tham gia, 

phối hợp tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng; 

2. Yêu cầu 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đảm bảo trang trọng, thành kính, thể hiện 

sự trân trọng của nhân dân các dân tộc Việt Nam đối với công lao, cống hiến của 
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đồng chí Lê Khả Phiêu trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

- Công tác tổ chức Lễ quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phải 

đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của 

Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các giải pháp 

về phòng chống dịch Covid -19, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn 

suốt quá trình diễn ra lễ tang. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động và tang lễ 

của đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(Thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa tại Thông báo 

số 401-TB/VPTU ngày 12/8/2020). 

2. Công tác tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu 

a) Lễ viếng: 

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ 00 phút, 

ngày 15/8/2020. 

- Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. 

- Điều hành Lễ Viếng: Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp 

các đại biểu dự Lễ Viếng. 

- Thành phần: 

+ Ban Tổ chức lễ tang tỉnh Thanh Hoá: theo Quyết định số 2925- QĐ/TU 

ngày 12/8/2020 thành lập Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa của Tỉnh uỷ 

Thanh Hoá; 

+ Các đơn vị theo Thông báo số 401-TB/VPTU ngày 12/8/2020; 

+ Lãnh đạo các tỉnh, thành: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và 

lãnh đạo Quân khu 4. 

b) Lễ truy điệu:  

- Thời gian: 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020; an táng vào hồi 14h cùng ngày. 

- Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. 

- Điều hành Lễ Truy điệu: Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 
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- Thành phần: Các đồng chí trong Ban Tổ chức lễ tang của tỉnh, lãnh đạo 

các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng chức năng, lãnh đạo 

thành phố Thanh Hoá, huyện Đông Sơn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân và đại diên các tầng lớp nhân dân để dự lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu. 

c) Nội dung maket: 

- Phông chính: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ LÊ KHẢ PHIÊU, 

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM. 

- Maket tại cổng 25B và rạp chính: LỄ TANG ĐỒNG CHÍ LÊ KHẢ 

PHIÊU, NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM. 

(Có ma két kèm theo) 

3. Thành lập Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu (theo Quyết 

định số 2925- QĐ/TU ngày 12/8/2020 thành lập Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Lê 

Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh 

Hóa của Tỉnh uỷ Thanh Hoá). 

4. Công tác đón tiếp lãnh đạo các tỉnh, thành: Quảng Bình, Hà Tĩnh, 

Nghệ An, Ninh Bình và Quân khu 4 về dự lễ viếng 

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ 00 phút, ngày 

15/8/2020. 

- Địa điểm: Nhà khách 25B; Nhà khách 68 Hàn Thuyên. 

- Thành phần đón tiếp: Đại diện BTC lễ tang; đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; BCH Quân sự tỉnh. 

5. Các điều kiện đảm bảo khi tham dự Lễ tang  

- Số lượng người tham gia đoàn: Mỗi đoàn không quá 08 người; 

- Biện pháp phòng chống dịch Covid -19: Các đoàn viếng thực hiện đeo 

khẩu trang, không bắt tay; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

Covid -19; những trường hợp đã xác định F1, F2 không đến viếng.  

- Trang phục: Yêu cầu đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu mặc trang phục 

lịch sự (quần đen, áo tối màu); đại biểu lực lượng vũ trang mặc lễ phục. 

Lưu ý; Các cơ quan, đơn vị đến viếng không mang vòng hoa và dải băng 

riêng, Ban Tổ chức bố trí vòng hoa luân phiên. 

6. Về thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu. 
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Trong hai ngày Quốc tang 14/8/2020 và 15/8/2020, yêu cầu các địa phương, 

cơ quan, trường học, đơn vị treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan, công sở, nơi công cộng và 

dừng, không tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể 

thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác. 

IV. TỔ CHỨC THƯC HIỆN 

1. Điều động cán bộ: Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đông Sơn mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo và 

04 cán bộ thường trực tại khu vực tổ chức Lễ tang.  

Danh sách cử cán bộ của đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 14h00 

ngày 13/8/2020. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Chủ trì, chỉ đạo thực hiện toàn bộ phần 

nghi lễ (chương trình, kịch bản Lễ viếng, Lễ truy điệu) đồng chí Lê Khả Phiêu, 

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội 

trường 25B tỉnh Thanh Hoá. 

2.2. Đề  nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Chỉ đạo việc tuyên truyền, đưa tin, đăng tin toàn diện về đồng chí Lê Khả 

Phiêu; về các nội dung, hoạt động của lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu 

tại Trung tâm hội nghị 25B tỉnh Thanh Hóa. 

- Chỉ đạo việc truyền hình và phát thanh trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu 

đồng chí Lê Khả Phiêu tại Trung tâm Hội nghị 25B. 

- Chỉ đạo cụ thể việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, việc treo cờ rủ 

trong những ngày Lễ Quốc tang theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

2.3. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh: Mời đông đủ đại diện các tầng lớp nhân 

dân, các tôn giáo đến dự lễ viếng, lễ truy điệu theo đúng thời gian. 

2.4. Văn phòng Tỉnh uỷ: Sắp xếp đoàn viếng, lịch viếng cho các đoàn viếng 

của tỉnh thành bạn, Quân khu 4 và đoàn của tỉnh Thanh Hoá đảm bảo khoa học; bố 

trí đón tiếp ăn nghỉ cho đoàn đại biểu Trung ương về tham dự Lễ viếng và Lễ truy 

điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tại Nhà khách 68 Hàn Thuyên. 

- Đấu mối với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu các chỉ đạo của Trung 

ương về nghi lễ, khánh tiết bên trong Hội trường, kịp thời chỉ đạo cơ quan tham 

mưu triển khai thực hiện đúng quy định. 

- Chuẩn bị sổ tang, bút viết cho các đoàn vào viếng; 

- Thông báo cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố về thời gian Lễ viếng, Lễ truy điệu và thứ tự tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 
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của các đơn vị để các địa phương đơn, vị biết sắp xếp tham dự Lễ tang trong điều 

kiện dịch bệnh Covid.  

2.5. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Hội nghị 25B trang trí hội trường lễ 

viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu theo đúng quy định, hướng dẫn của 

Trung ương; di chuyển toàn bộ bàn ghế trong hội trường lớn ra bên ngoài; đóng 

sàn ngang bằng mặt sân khấu kéo dài đến hết khu vực phía dưới hội trường; chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết về âm thanh, ánh sáng để phục vụ buổi lễ; bố trí rạp lớn 

bên hông khu vực Nhà E và các điều kiện để đón tiếp khách; bố trí màn hình lớn 

trong và ngoài hội trường phía nhà E để phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ tang; 

bảo đảm vệ sinh khu vực khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25B và các điều kiện về 

cung cấp điện, phòng chống cháy nổ,..; in và lắp dựng băng rôn tại cổng trào Nhà 

khách 25B và đầu hồi khu rạp đón khách. 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để tiếp nhận thông tin, tổ chức đón tiếp 

đoàn của các tỉnh, thành: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quân khu 

4 đến dự lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Trung tâm Hội nghị 25 B, tỉnh Thanh 

Hoá; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan để đăng ký và tổ 

chức cho các đoàn vào viếng. 

- Bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận thông tin các đoàn 

viếng; đăng ký danh sách giới thiệu đoàn viếng với bộ phận thường trực Quân khu 

4; hướng dẫn, sắp xếp thứ tự đoàn khách vào vị trí viếng và dự Lễ truy điệu; hướng 

dẫn các đoàn ra vi trí ghi sổ tangđảm bảo khoa học. 

- Bố trí nơi ở và ăn nghỉ cho lực lượng Quân Khu 4 và đoàn các tỉnh, thành 

phố đến viếng tại Nhà khách 25B. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực lãnh đạo, cán bộ đón 

tiếp, phục vụ và công tác hậu cần, kỹ thuật cho Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê 

Khả Phiêu; xây dựng kịch bản đón tiếp, sắp xếp các đoàn đến viếng đảm bảo các 

điều kiện giãn cách và phòng chống dịch Covid -19. 

2.6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp, có uy tín của của 

tỉnh (Công ty cổ phần Dạ Lan) thực hiện việc chuẩn bị đầy đủ đồ thờ, đồ lễ, vòng 

hoa, di ảnh, các điều kiện cần thiết khác và trang trí khánh tiết bên trong và ngoài 

Hội trường, theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, chỉ đạo của Trung 

ương và quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ, 

trong đó lưu ý bố trí: 

* 17 vòng hoa các đơn vị, gồm: 
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Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Kính viếng! 

Vòng hoa của Gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu - Kính viếng! 

Vòng hoa của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Kính viếng! 

Vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Quảng Bình - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Hà Tĩnh - Kính viếng! 

Vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Nghệ An - Kính viếng! 

Vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Ninh Bình - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa - Kính viếng! 

Vòng hoa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Kính viếng! 

Vòng hoa của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Kính viếng! 

Vòng hoa của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Kính viếng! 

Vòng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa - Kính 

viếng! 

Vòng hoa của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - Kính viếng! 

* 20 vòng hoa luân phiên mang dải băng “KÍNH VIẾNG!”, để các cơ quan, 

đơn vị đến viếng. 

- Chuẩn bị băng tang; phát băng tang; cài băng viếng vào vòng hoa luân 

chuyển; 

- Hướng dẫn việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, việc treo cờ rủ 

trong những ngày Lễ Quốc tang theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2.7. Sở Thông tin và Truyền Thông:  
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Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá, Báo Văn 

hoá và Đời sống; Văn phòng đại diện: Báo Nhân dân, Báo Quân Đội, Thông tấn xã 

Việt Nam các phương tiện thông tin đại chúng: 

- Tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải các tin, bài về về cuộc đời, thân 

thế và sự nghiệp của đồng chí Lê Khả Phiêu, những công lao, đóng góp của đồng 

chí đối với đất nước, quê hương Thanh Hoá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là những tình 

cảm, sự quan tâm của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với tỉnh Thanh Hoá và những 

tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Thanh Hoá đối với đồng chí. 

- Đăng tải toàn văn các thông cáo về đồng chí Lê Khả Phiêu theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương; thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức lễ viếng, lễ 

truy điệu tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh để các sở, ban, ngành, đơn 

vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh 

biết, đến viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu. 

2.8. Sở Y tế: 

- Bố trí lực lượng thực hiện tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực Trung tâm 

Hội nghị 25B; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà 

khách 25B và Nhà khách 68 Hàn Thuyên. 

- Bố trí cán bộ y tế có chuyên môn sâu trực thường xuyên trong toàn bộ quá 

trình tổ chức lễ tang và chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị (khẩu trang mầu đen, 

nước rửa tay sát khuẩn…) bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo 

đúng quy định (Lưu ý: Bố trí cổng đo thân nhiệt và vận hành tại Trung tâm Hội 

nghị 25B). 

- Bố trí 01 xe cứu thương đầy đủ thiết bị theo quy định trực 24/24 tại khu 

vực tổ chức lễ tang. 

2.9. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Đấu mối, phối hợp với các bộ phận chức năng của Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài tiếng nói Việt Nam để tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp lễ viếng, 

lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

và Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hoá trên cả kênh sóng phát thanh và 

truyền hình. 

- Bố trí hệ thống đường truyền và 02 màn hình trong hội trường 25B để triển 

khai thực hiện kết nối, phát truyền hình trực tiếp lễ tang; bố trí màn hình Led tại 

khu vực Nhà rạp. 

- Bố trí phóng viên đưa tin trong suốt quá trình tổ chức tang lễ tại Hội trường 

25B của tỉnh. 

2.10. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 
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- Phối hợp chặt chẽ với Quân Khu 4 để xây dựng kế hoạch, phương án thực 

hiện các nhiệm vụ phục vụ lễ tang thuộc nhiệm vụ của Quân Khu 4 (bảo đảm an 

ninh, an toàn bên trong khu vực lễ tang; tổ chức sĩ quan cấp tướng và cấp tá túc 

trực khu vực bên trong lễ tang; điều hành các đoàn viếng; bố trí sĩ quan bê, đặt 

vòng hoa luân chuyển; quân nhạc; đọc giới thiệu các đoàn đến viếng; thông tin 

liên lạc; chế áp điện tử trong quá trình diễn ra Lễ truy điệu; rà phá bom mìn, đảm 

bảo phòng hoá, phòng độc trong ngoài khu vực tổ chức tang lễ bàn giao cho Công 

an tỉnh; đảm bảo an toàn các vòng hoa viếng; đảm bảo vị trí lực lượng đảm nhận 

nhiệm vụ trong khu vực lễ tang…) 

- Bố trí đội tiêu binh tại Hội trường 25B; phân công lực lượng, phối hợp 

Quân Khu 4 trong luân chuyển mang vòng hoa phục vụ các đoàn đến viếng. 

- Bố trí tổ Quân Y, xe cấp cứu chuyên dụng phối hợp với Sở Y tế trong trực 

cấp cứu tại khu vực diễn ra lễ tang. 

- Bố trí 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Trung tâm hội nghị 25B để tham gia 

phục vụ công tác tổ chức lễ tang. 

2.11. Công an tỉnh: 

 - Xây dựng phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực Trung tâm hội nghị 25B trong thời 

gian diễn ra lễ tang, bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bố trí lực lượng 24/24 để đảm 

bảo an ninh, an toàn khu vực Trung tâm Hội nghị 25B trong suốt quá trình tổ chức 

lễ tang; bố trí nút giao thông, phân luồng xe tại khu vực cổng 25B. 

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tổ chức tốt công tác 

bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh 

Hoá và các huyện, thị xã trong tỉnh trong những ngày Lễ quốc tang, bảo đảm an 

toàn phòng chống dịch Covid -19. 

- Bố trí 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Trung tâm hội nghị 25B để tham gia 

phục vụ công tác tổ chức lễ tang. 

2.12. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá: Bố trí 30 đoàn viên 

thanh niên có mặt tại Trung tâm hội nghị 25B phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác lễ tân, hậu cần trong quá 

trình tổ chức lễ tang. 

 2.13. Điện lực Thanh Hoá: Bố trí lực lượng đảm bảo nguồn điện 24/24 tại 

khu vực Trung tâm hội nghị 25B; nhà khách 68 Hàn Thuyên trong suốt quá trình tổ 

chức lễ tang. 

2.14. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố:  
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- Chỉ đạo  phòng, ban, chức năng biên tập, đăng tải các tin, bài về thân thế sự 

nghiệp của đồng chí Lê Khả Phiêu, đóng góp của đồng chí với quê hương Thanh 

Hoá…phát sóng trên kênh truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và trang tin của 

đơn vị. 

- Tổ chức đoàn viếng của đơn vị không quá 8 người/đoàn, quán triệt thành 

viên đoàn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo quy định của 

BTC lễ tang; thời gian theo quy định của BTC gửi kèm theo kế hoạch này. 

- Chỉ đạo việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, treo cờ rủ trong những 

ngày diễn ra Lễ Quốc tang tại địa phương đơn vị. 

2.15. UBND huyện Đông Sơn:  

- Xây dựng phương án cụ thể, chi tiết tổ chức đoàn viếng của địa phương: 

Thành phần đại diện lãnh đạo huyện Đông Sơn; đại diện lãnh đạo xã Đông Khê; 

đại diện dòng họ và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu tham dự lễ viếng, lễ truy điệu 

đồng chí Lê Khả Phiêu tại Trung tâm hội nghị 25B. Đăng ký với Văn phòng Tỉnh 

ủy để bố trí, sắp xếp lịch viếng. 

- Giao Thường trực Huyện ủy Đông Sơn tổ chức đưa đón gia đình, dòng họ 

đồng chí Lê Khả Phiêu tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn dự lễ tang tại Hà Nội. 

2.16. UBND thành phố Thanh Hoá: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hoá và khu vực 25B; tổng 

vệ sinh môi trường; phun nước chống bụi tại tuyến đường chính dẫn đến khu vực 

25B. Xây dựng phương án các đoàn viếng của địa phương, đăng ký với Văn phòng 

Tỉnh ủy danh sách các đoàn viếng của địa phương để bố trí sắp xếp lịch viếng. 

2.17. Đề nghị Công ty cổ phần Dạ Lan, Công ty Tâm Đức: Phối hợp với 

Ban Tổ chức lễ tang của tỉnh triển khai các nhiệm vụ Ban Tổ chức phân công khoa 

học, hiệu quả. 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ tang sẽ chủ trì tổng kiểm tra công tác 

chuẩn bị tổ chức, phục vụ lễ tang vào 16h00 ngày 13/8/2020 tại Trung tâm hội 

nghị 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa. 

3. Đầu mối liên hệ 

- Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (điện thoại: 0913.293.257). 

- Đồng chí Đào Xuân Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh 

uỷ (điện thoại 0982.767.289). 

- Đồng chí Trần Huy Chân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (điện thoại 

0912.395.039). 
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- Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (điện thoại 0945.354.868). 

- Đồng chí Nguyễn Bá Cẩn - Phó giám đốc Sở Y tế (điện thoại 

0934.404.789). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả 

Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 

đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đơn vị căn cứ chức năng 

nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ 

An, Ninh Bình; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4; 

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- Các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hoá, Báo VH&ĐS; 

- Lưu: VT, THKH, VX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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