
 

 

 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 27 tháng 9 năm 2017 

 * 

  Số 172-CVH/TGTU 

 

 

 

GIẤY MỜI 

--- 

 

 

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

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 

1397-CV/TU, ngày 21/9/2017 và Kế hoạch số 20-KH/TGTU, ngày 

18/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ 

năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh năm 

2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa mời PGS.TS Lương Khắc Hiếu, 

nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội báo cáo chuyên 

đề: Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng (gồm phương pháp, kỹ năng 

chuẩn bị đề cương bài nói; phương pháp phát biểu miệng trước công chúng; 

kinh nghiệm triển khai nghị quyết của Đảng …) cho đội ngũ báo cáo viên 

các cấp của Đảng bộ tỉnh. 

- Thành phần, số lượng đại biểu tham dự: Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã, số lượng cụ thể như sau: 

+ Thị ủy Ninh Hòa (30 đại biểu), Thành ủy Nha Trang (35 đại biểu), 

Thành ủy Cam Ranh (30 đại biểu), Huyện ủy Vạn Ninh (30 đại biểu), Diên 

Khánh (30 đại biểu), Cam Lâm (25 đại biểu), Khánh Sơn (20 đại biểu), 

Khánh Vĩnh (20 đại biểu); 

+ Đảng ủy Công an tỉnh (20 đại biểu), Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng (15 đại biểu), Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (6 đại biểu), Đảng ủy 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (10 đại biểu), Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh (5 đại biểu), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (4 đại biểu); 
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+ Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, Đảng ủy Trường Đại học Khánh 

Hòa; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh, mỗi đơn vị 2 đại biểu; 

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

Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Thứ Sáu (một ngày) 

- Địa điểm: Hội trường B - 46 Trần Phú - Nha Trang. 

Đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị tỉnh chỉ đạo ban tuyên giáo, ban tuyên 

huấn cấp mình lập danh sách trích ngang theo số lượng được phân bổ gửi về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 06/10/2017. Chi phí ăn, nghỉ do đơn vị 

cử đại biểu tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm được thanh toán theo quy 

định hiện hành. 

Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần./. 

 

 TRƯỞNG BAN 

  

  

 (đã ký) 

 
 

 

    Hồ Văn Mừng  

 

 


