TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 294 -CVH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2019

GIẤY MỜI
họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2019
----Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ
chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 năm 2019, đồng chí Trần Văn
Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
1. Thành phần mời:
- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy;
- Báo cáo viên Thành ủy Nha Trang, Cam Ranh; Thị ủy Ninh Hòa (mỗi
đơn vị mời 10 đồng chí);
- Báo cáo viên các huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (mỗi đơn vị mời
05 đồng chí);
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo ban tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động
tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;
- Trưởng phòng công tác sinh viên các trường đại học, cao đẳng và đại
diện lãnh đạo các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Phóng viên Báo Khánh Hòa, Đài Phát Thanh - Truyền hình Khánh Hòa.
2. Nội dung:
(1) - Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, thông tin chuyên đề: “Kết quả công tác thu
thuế năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; giới thiệu một số chính sách thuế mới”;
(2) - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin chuyên
đề: “Công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, nhất là phòng, chống
dịch tả lợn châu Phi”;
(3) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến:
- Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng
cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền
kinh tế;
- Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

2

3. Thời gian: 01 buổi, 08 giờ 00, ngày 25 tháng 3 năm 2019 (Thứ Hai).
4. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.
Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ./.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Văn Thắng
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