
TINH UY THU'A THIEN iiuE DANG CONG SAN VIT NAM  
* 

S 177-GM/TU Thfta Thiên Hu ngày 17 tháng 3 nám 2023 

GIAY MI 

Ban Thu&ng vi Tinh Uy th chrc Hi nghj trirc tip va trirc tuyn toàn 
tinh nghiên cüu, hçc t.p, quán trit Chuyên d näm 2023 vâi thu d"HQc 
tqp va lam theo tw tirong, dqo dwc, phong cach Ho C/n Minh gop phan xay 

-. , I I I . .. 1 
dtng van hoa Hue, con ngwYi Hue, quyet tam soin dwa Thu'a Thien Hue tm 
thành thành p/is tryc thuç5c Trung uvng". 

Thanh phan: 
- Các dng chI Uy viên Ban Thung vi,i Tinh Uy. 
- Cac dong chi Tinh uy vien. 
- Các dng chI Thu&ng trirc HDND, UBND, UBMTTQVN tinh. 
- ThU trixâng, phó thU truông các s, ban, ngành, doàn the cap tinh và 

các Co quan Trung i.rong dóng trén dja bàn tinh. 
- BI thx, phó bI thu va tru&ng ban tuyên giáo (tuyen huân) các dâng Uy 

trrc thuOc Tinh Uy cac dáng zy cO to chjc diem cdu thI dr Hi nghj tgi 
.2 . 9 1 themcauo'capmznh). 

- Các dông chI Báo cáo viên cap tinh ('dO I v&i các dOng chi báo cáo 
viên cap tinh & các huyn, thj xâ, thành phô Hue và các dáng bç3 có tO chzc 
dim cu thI dt tgi dim cu & djaphuvng, don vi). 

- Báo Thi'ra Thiên Hue, Dài Phát thanh - Truyên hInh, Cong Thông tin 
din tcr tinh cr phóng viên d%r và dua tin HOi  nghj. 

* Thôi gian: bt du tr 8h00 ngày 23/3/2023 ('thl nám,). 
* Dja diem: Hi trithng tang 1 Tinh Uy (so 54, Hung Vwo'ng, thành 

pM Hué). 
D nghj dai  biu d%r dUng thành phn, thii gian quy djnh. 

Noinhân:  
- Nhu tip mäi, 
- Lmi VPTU. 

T/L BAN THIXNG VJ 
CHANH VAN PHONG 

Liru Ihrc Hoàn 
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