
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 12 tháng 9 năm 2017 

   * 

   Số 856-CV/TGTU 

     V/v giao ban công tác tuyên giáo Quý III/2017 

 

Kính gửi: - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,  

                          - Ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị  

                   các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

                 - Ban tuyên giáo Mặt trận  

                   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

                 - Trường Chính trị tỉnh, 

                 - Huyện Trường Sa, 

                   - Báo Khánh Hòa, 

                   - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. 

                 --- 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối 

hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Quý III 

năm 2017. 

Thành phần Hội nghị: 

- Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và 

công tác quần chúng, Phòng Công tác chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

- Lãnh đạo Ban và trưởng, phó các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, huyện Trường Sa; 

- Đại diện lãnh đạo ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh; 

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

Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 20 tháng 9 năm 2017 (Chiều thứ Tư). 

Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh, số 80 Trần Phú, Nha Trang. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự giao ban đầy đủ! 

 

                                                                      K/T TRƯỞNG BAN 

         PHÓ TRƯỞNG BAN 

        

Nơi nhận:                                                                   (đã ký) 

- Như trên,   

- Lưu TGTU.        

                                                                                  Nguyễn Quốc Ninh 
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NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN 

TUYÊN GIÁO QUÝ III NĂM 2017 

(Kèm theo Công văn số 856-CV/TGTU, ngày 12/9/2017 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

--- 

 

1. Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn. 

2. Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). 

3. Kết quả công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư 

tưởng - văn hóa; hoạt động của Tổ Cộng tác viên 94 và Dư luận xã hội (việc 

lập facebook và đấu tranh trên mạng xã hội).  

4. Kết quả công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 (đối với ban tuyên 

giáo các huyện, thị, thành ủy). 

 

 


