TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 120-CVH/TGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2017

GIẤY MỜI
họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2017
--Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2017 bằng hình thức trực tuyến.
Nội dung:
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: “Thực trạng
hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan
chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình
hình mới”.
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin: “Một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông
thôn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế”.
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: Định hướng công tác tuyên
truyền 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; Trường Chính
trị tỉnh; Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa;
- Đại diện lãnh đạo Sở và trưởng phòng chức năng thuộc Sở Văn hóa Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo và trưởng hoặc phó ban tuyên giáo Mặt trận và các
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
(mỗi đơn vị mời 03 đồng chí); lãnh đạo Phòng Văn hóa - TT và lãnh đạo
Phòng Kinh tế;
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- Lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã,
thành phố;
- 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.
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2017 (thứ Năm).
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./.
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