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TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 385-CVH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2020

GIẤY MỜI
Dự Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
----Thực hiện Công văn số 7873-CV/BTGTW, ngày 27/12/2019 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về việc tổ chức Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn
số 3397 - CV/TU, ngày 03/01/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng kính mời
đại biểu tham dự Hội thảo Lý luận - Thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí
tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, do Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung
ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.
1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ, ngày 16/01/2020 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang,
3. Thành phần mời dự:
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Các đồng chí trưởng, phó các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở,
ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các doanh nghiệp trực
thuộc UBND tỉnh;
- Đại diện thường trực và ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trung
tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và trưởng, phó các khoa Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các
trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh;
- Phóng viên Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (dự
và đưa tin).
Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ.
Trân trọng !
Nơi nhận:
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
- Như thành phần mời,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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