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                    * 

   Số 352-CVH/BTGTU 

 

 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019 

----- 

Ngày 20/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Giấy mời số 350-

CVH/BTGTU, mời dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019, bằng hình 

thức trực tuyến. Do Ban Tuyên giáo Trung ương thay đổi thời gian và điều 

chỉnh nội dung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng kính mời đồng chí dự Hội 

nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: 

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin: “Tình hình Biển Đông thời gian gần 

đây; những nội dung cần thông tin, định hướng tuyên truyền tới các tầng lớp 

Nhân dân trong tình hình hiện nay”; 

 - Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin: “Xây 

dựng Quân chủng Phòng không -  Không quân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: Định hướng công tác tuyên 

truyền và kết luận Hội nghị. 

2. Thành phần mời: 

- Báo cáo viên Tỉnh ủy;  

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Học 

viện Hải quân; 

- Báo cáo viên Thành ủy Nha Trang; Thành ủy Cam Ranh, Thị ủy Ninh 

Hòa, Huyện ủy Vạn Ninh, Huyện ủy Cam Lâm (mỗi đơn vị mời 10 đồng chí); 

- Báo cáo viên các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (mỗi đơn vị mời 

5 đồng chí). 

- Đại diện Ban Tuyên giáo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh;  

- 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. 
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- Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục & Đào tạo; 

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

(Đưa tin). 

3. Thời gian: Từ 13 giờ 30 – 17giờ 30, ngày 30/8/2019 (thứ Sáu). 

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

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

(Giấy mời này thay cho Giấy mời số 350-CVH/BTGTU, Ngày 20/8/2019, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

Nơi nhận:                                                                   K/T TRƯỞNG BAN 

- Như thành phần,                                                            PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

                                                                                               

 

                                                                              

 

                          Trần Văn Thắng 
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