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 * 

 Số 279-CVH/BTGTU 
 

GIẤY MỜI 

Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 12/2018 

----- 

Thực hiện Công văn số 5588 - CV/BTGTW, ngày 04/12/2018 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo 

viên tháng 12/2018 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng 

chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. 

Nội dung: 

(1) Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin:“Tổng quan tình hình kinh 

tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019”; 

(2) Lãnh đạo Bộ Công thương thông tin:“Những nội dung cốt lõi của 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); 

những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”; 

(3) Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: Định hướng công tác tuyên 

truyền trong thời gian tới và Kết luận Hội nghị. 

Thành phần mời dự: 

- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; 

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

- Báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: mỗi 

đơn vị mời 05 đồng chí (Riêng Thị ủy Ninh Hòa và Thành ủy Nha Trang, mỗi 

đơn vị mời 10 đồng chí); 

- Đại diện lãnh đạo, trưởng phòng công tác sinh viên các trường đại học, 

cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Phóng viên Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. 

Thời gian: Một buổi, từ 08 giờ 00, ngày 14/12/2018 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 2), Trụ sở Viễn thông Khánh Hòa, 

số 50 Lê Thánh Tôn, Nha Trang. 

Kính mời các đồng chí về tham dự Hội nghị đầy đủ./. 

           K/T TRƯỞNG BAN 

          PHÓ TRƯỞNG BAN                                                                              

                

 

 

 

     Trần Văn Thắng  
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