
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO  Nha Trang, ngày 14 tháng 9 năm 2017 

 * 

 Số 167-CVH/TGTU 

GIẤY MỜI 

họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2017 

--- 

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

năm 2017. 

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); 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy;  

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

Tỉnh ủy; lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; 

lãnh đạo ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 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. 

Nội dung: 

- Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

thời gian gần đây; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; 

- Thực trạng hạ tầng giao thông, tình hình các dự án BOT trên địa bàn tỉnh 

(hoạt động của các Trạm thu phí); giải pháp chống ùn tắc giao thông một số 

tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang; tình trạng vi phạm và tai nạn 

giao thông trên địa bàn tỉnh và hướng khắc phục; 

- Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Kết quả nổi bật của các hoạt động, phong 

trào thanh thiếu niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ X;  

- Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. 

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 22 tháng 9 năm 2017 (Thứ Sáu ). 

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang. 

Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ./. 

  TRƯỞNG BAN 

     
                                                           (đã ký) 

 

  Hồ Văn Mừng   


