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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ
ngoài trời, trong các ngày lễ lớn, sự
kiện chính trị, kỷ niệm của đất nước,
tỉnh, huyện và Tết cổ truyền

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thực hiện Thông báo số 179/TB-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Văn Quan về Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ
tháng 7 năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan hướng dẫn việc
sử dụng Quốc kỳ như sau:
1. Hình Quốc kỳ
Theo Điều 13, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ
tịch Hồ Chí Minh quy định:
- “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều
rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”.
- “…Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai
đường chéo) Quốc kỳ.
- Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm
chiều dài của Quốc kỳ.
- Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên
phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ.
- Tạo hình ngôi sao: từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là
đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu.
- Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau.
- Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi...”
2. Yêu cầu treo Quốc kỳ
- Khi treo Quốc kỳ phải treo đúng chiều, tức đỉnh ngôi sao vàng phải hướng
lên trên; phải treo ở vị trí trang trọng phù hợp với cảnh quan môi trường và đảm
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bảo an toàn giao thông. Cán treo Quốc kỳ cắm thẳng hoặc nghiêng 45 độ so với
mặt phẳng nằm ngang.
- Kích thước của Quốc kỳ phải tương xứng với cột hoặc cán treo. Cột
hoặc cán treo phải bảo đảm tính mỹ quan. Không sử dụng các loại dây tạp để buộc
vào cột hoặc cán treo. Nên sử dụng ba loại dây: dây chì, dây gân, dây dù phù hợp
với kích thước và màu sắc của cột hoặc cán treo.
- Tuyệt đối không treo Quốc kỳ ở những nơi bị khuất, tối; không treo dưới
những bảng hiệu, biển quảng cáo kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, cơ sở kinh
doanh, quán bar; không treo gần các vị trí như bờ bụi, thùng rác; không treo dưới
những vật dụng trong nhà kém mỹ quan như: màn che, tấm che nắng, che bụi, sào
(dây) phơi đồ, …
- Quốc kỳ đã phai màu, rách, thủng phải được thay mới. Quốc kỳ bị nhăn
nhúm hoặc cuốn góc phải được là phẳng, thẳng trước khi treo.
- Khuyến khích các khu dân cư tổ chức làm các giá cắm Quốc kỳ cố định,
cột hoặc cán treo được thống nhất về hình thức để đảm bảo mỹ quan. Đối với
những nơi chưa thực hiện làm cột hoặc cán treo thống nhất thì mỗi nhà dân phải
treo Quốc kỳ nơi trang trọng nhất.
- Các trụ sở cơ quan Nhà nước khi treo Quốc kỳ trước trụ sở phải bảo đảm vị
trí trang trọng nhất. Khi cần thiết treo cả cờ Đảng và Quốc kỳ thì phải treo cờ
Đảng phía bên phải và Quốc kỳ phía bên trái (Tính theo mặt chính diện của trụ sở).
- Treo Quốc kỳ trong khu vực lễ hội phải treo trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ
tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ chức
lễ hội. Tại các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng khi treo Quốc kỳ thì bắt buộc kích thước
của Quốc kỳ không được nhỏ hơn và vị trí treo không được thấp hơn so với các
loại cờ trong nghi lễ thờ tự.
Trên đây là hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ ngoài trời, trong các ngày lễ lớn, sự
kiện chính trị, kỷ niệm của đất nước, tỉnh, huyện và Tết cổ truyền. Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.
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