
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 20 tháng 9 năm 2016 

 * 

 Số 85-CVH/TGTU 

GIẤY MỜI 

họp Báo cáo viên Tỉnh ủy 

--- 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2016. 

Thành phần mời tham dự: 

- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; 

- Báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

(mỗi đơn vị mời 05 đồng chí);  

- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; Báo Khánh Hòa, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Khánh Hòa; 

- Lãnh đạo và trưởng các khoa, phòng chuyên môn Trường Chính trị tỉnh; 

lãnh đạo và trưởng, phó ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh; 

- Lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy; giám đốc, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- 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. 

Nội dung: 

- Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào, dự 

báo tình hình Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới; 

- Tình hình Trung Quốc trong thời gian gần đây, dự báo quan hệ Việt 

Nam - Trung Quốc trong thời gian tới; 

- Tình hình chống phá của các thế lực thù địch từ đầu năm 2016 đến nay; 

- Một số thông tin khác và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. 

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2016 (Thứ năm). 

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  


