
 

 

UBND HUYỆN NGHĨA HƯNG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

 

 Số: 34/VHTT 
V/v triển khai kết luận Hội thảo Quốc gia: 

“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, 

hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người 

Việt Nam trong thời kỳ mới” 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

          Nghĩa Hưng, ngày 24 tháng 02 năm 2023  
 

 

 

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.     
 

 

Thực hiện Công văn số 180/SVHTTDL-XDNSVHGD ngày 21/02/2023 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc triển khai kết luận Hội thảo 

Quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực 

con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề 

nghị Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn triển 

khai tuyên truyền bài phát biểu kết luận tại Hội thảo Quốc gia của đồng chí Nguyễn 

Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng 

thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021. 

Bài phát biểu kết luận Hội thảo Quốc gia của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được đăng trên 

Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tại địa chỉ: 

tuyengiaonamdinh.vn và gửi kèm theo công văn này. 

Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể 

thao huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tý 
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