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Đăng ký thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên 

giỏi cấp tỉnh năm 2019 

 

 

 

Kính gửi: Thường trực các huyện, thị, thành ủy 

       và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, theo đó cấp 

ủy cấp huyện lựa chọn, bồi dưỡng 02 thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh. Tuy 

nhiên, qua rút kinh nghiệm các Hội thi cấp huyện, để đảm bảo thời gian Hội thi 

và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đề 

nghị các địa phương, đơn vị lập danh sách đăng ký 01 thí sinh tham gia Hội 

thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh (theo mẫu đính kèm) và gửi 05 tập đề cương 

thuyết trình và slide (nếu có) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 

05/10/2019.  

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, được tổ chức trong  hai ngày 

30 và 31/10/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang. 

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- BTG các huyện, thị, thành ủy, 

  các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI  

 
 
 
 

 
 

Trần Văn Thắng  

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
 
 



ĐƠN VỊ……………………………………….. 

               (Có đóng dấu treo) 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

…………….., ngày     tháng 10 năm 2019 

 

DANH SÁCH 
đăng ký thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 

----- 
 

Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị,  

điện thoại  

Năm 
sinh 

Nam/Nữ Dân tộc 
Trình độ 

chuyên môn

Trình độ 
lý luận 

chính trị 

Tên tiêu đề bài 
tham gia dự thi  
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