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       Thừa Thiên Huế, ngày  20 tháng 3 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với  

thanh niên năm 2023”  

 

Thực hiện Công điện số 355/CĐ-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2023 của 

Văn phòng Chính phủ về Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh 

niên năm 2023” (gửi kèm). Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

chủ trì tại điểm cầu Trung ương; Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí 

Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì: 

UBND tỉnh trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế 

hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Xây dựng; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên 

tỉnh và Hội Sinh viên Đại học Huế; 

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, 

Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Miền trung Tây nguyên tại Huế 

(VTV8), Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa 

bàn tỉnh. 

Thời gian: 07 giờ 50 phút, Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, 16 Lê 

Lợi, thành phố Huế. 

Công tác chuẩn bị: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS HCM và các 

đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội 

nghị và các vấn đề khác liên quan; báo cáo UBND tỉnh trước 10h00 ngày 

21/3/2023. 

 2. Giao Tỉnh Đoàn TNCS HCM triệu tập tối thiểu 50 đại biểu dự Hội nghị 

và mời các thành phần có liên quan theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại 

Công điện nêu trên.  



3. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị 

nội dung, báo cáo gửi Sở Nội vụ để tổng hợp và trực tiếp phát biểu tại Hội nghị 

(nếu có yêu cầu). 

 4. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật  

và các nội dung khác có liên quan phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Như thành phần mời; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP và các PCVP;  

- Lưu: VT, CCHC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Cường 
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