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GIẤY MỜI 

họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2017 

--- 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2017 bằng hình thức trực tuyến.  

Nội dung: 

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin: “Tình hình thế giới từ đầu năm 

đến nay; kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và 

tham dự diễn đàn cao cấp hợp tác “Vành đai và Con đường” của Chủ tịch 

nước Trần Đại Quang; kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; dự báo tình hình thế giới và quan 

hệ giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới”. 

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thông tin: “Những kết quả quan trọng 

của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV”. 

- 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; 

- Báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

(mỗi đơn vị mời 03 đồng chí);  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- 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; 
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- 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 12 tháng 7 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./. 

 

            K/T TRƯỞNG BAN 

                   PHÓ TRƯỞNG BAN 

                                                                                              

                                                                                            

              (đã ký) 

 

  

     Trần Văn Thắng 

 


