
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 19 tháng 3 năm 2018 

  * 

  Số 217-CVH/TGTU 

 

GIẤY MỜI 

họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2018 

--- 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2018. 

Thành phần mời tham 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 05 đồng chí); 

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

- 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;  

lãnh đạo ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- 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. 

Nội dung: 

(1) - Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán - 2018;  

(2) -Tình hình Hoa Kỳ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Donald 

Trump; tác động của Chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ đối với khu vực và 

quốc tế; dự báo tình hình Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời 

gian tới; 

(3) -Thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia tại Cuộc bầu cử thượng 

viện; 

(4) - Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. 

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2018 (Thứ Ba). 

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

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

  K/T TRƯỞNG BAN 

  PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

  

 

 Trần Văn Thắng  
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   Trần Văn Thắng  


