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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 370-TB/TU ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, học tập, 

quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm 

đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Nội dung - Báo cáo viên  

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết 

tâm đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Báo cáo viên: PGS.TS Phạm Duy Đức - Nguyên Viện trưởng Viện 

Văn hóa và phát triển, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thành phần: 

- Các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối. 

- Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng 

bộ Khối. 

- Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối. 

- Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng ủy Khối. 

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Khối. 

Thời gian: Vào lúc 8giờ00, ngày 23/3/2023 (Thứ năm). 

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Đảng ủy Khối (số 01 đường Tố Hữu, 

Thành phố Huế). 

 Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian. 

   
 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như thành phần mời 

- Lưu VP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

  

Nguyễn Hữu Tiến 
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