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GIẤY MỜI 

--- 

 

 

Kính gửi:  ………………………………………………………………………… 

        

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 13-

KL/TU, ngày 09/3/2017, về việc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, ký kết 

chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng góp phần đưa chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng kính mời đồng chí đến dự Hội nghị ký kết 

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng 

giai đoạn 2017 - 2020. 

Thành phần: 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể - chính trị - xã hội 

tỉnh (mời trưởng và phó đơn vị cùng tham dự; đồng chí trưởng đơn vị trực 

tiếp tham gia ký kết), 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện thường trực các huyện, 

thị, thành ủy, 

- Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, ban dân vận, Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp huyện, 

- Đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 



Tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (nhờ các đơn vị 

tham gia ký kết mời giúp), 

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

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 24 tháng 5 năm 2017 (thứ 4). 

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

Rất mong đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đầy đủ. 

 

  TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 

  

   Hồ Văn Mừng 

 

 

   

 


