
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO  Khánh Hòa, ngày  09 tháng 7 năm 2018 

 * 

 Số 249-CVH/BTGTU 
 

GIẤY MỜI 

họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2018 

----- 

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

ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2018 bằng hình thức trực tuyến. Tại 

điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy chủ trì. 

Nội dung: 

(1) Lãnh đạo Bộ Công an thông tin: “Những nội dung cơ bản Luật An 

ninh mạng; một số vấn đề nhạy cảm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội 

xung quanh Luật này”. 

(2) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: “Kết quả nổi bật của kỳ 

thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 

2018 - 2019; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”.   

(3) Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: “Định hướng công tác tuyên 

truyền trong 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 05 đồng chí); 

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

- Đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng công tác sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Thời gian: từ 08 giờ 00 - 11 giờ 30, ngày 13/7/2018 (thứ Sáu). 

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                                                                              

               

   

 

 

    Trần Văn Thắng  


