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Số              -CV/TU 

V/v mời dự Hội nghị triển khai  

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 

              Kính gửi: Các thành phần dự Hội nghị 

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ trân trọng kính mời các đồng chí dự Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 

2023, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào 8h00', ngày 23/3/2023 (thứ Năm). 

(Đề nghị các đồng chí có mặt tại Hội trường trước giờ khai mạc 10 phút). 

2. Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

(Số 18, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).  

3. Thành phần 

- Thường trực Tỉnh ủy - Chủ trì Hội nghị. 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (các đồng chí bí thư 

các huyện ủy, thành ủy dự tại điểm cầu của các huyện, thành phố); 

- Các đồng chí lãnh đạo (trưởng, phó): Các ban, sở, ngành và tương đương, 

Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. 

- Lãnh đạo, chuyên viên cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó các khoa, phòng, giảng viên 

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh.  

- Lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

- Các đảng uỷ: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, mỗi 

đảng ủy 30 đại biểu. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và 

đưa tin về Hội nghị. 
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Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. 

Trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp công việc để dự Hội nghị. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin), 

- Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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