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ĐẢNG CỘNG SẨN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 20 tháng 8 năm 20ỉ 8

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên
tháng 8/2018”

Kính gử i: ............................................. ...............................................................

Triển khai Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018, nhằm kịp thời
cung cấp tình hình thông tin thời sự về những vấn đề được dư luận quan tâm
thời gian gần đây, giúp các đồng chí báo cáo viên cập nhật thông tin, thống
nhât quan điếm lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền và định
hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tố chức Hội nghị Báo cáo viên
tháng 8/2018, cụ thể như sau:
1. Nội dung thông tin các chuyên đề tại hội nghị:
1.1- Chuyên đê: Quan hệ thương mại M ỹ - Trung thời gian gân đây - tác
động đền kỉnh tê thê giới và Việt Nam - dự báo tình hình trong thời gian tới. Báo
cáo viên: Đồng chí Bùi Khắc Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương,
Báo cáo viên Tỉnh ủy.
1.2- Chuyên đề: Một số Ket quả chính của cuộc bầu cử Quốc hội
Campuchia khóa VI (29/7/2018). Báo cáo viên: Đồng chí Rah Lan Lâm - Phó
Giám đốc Công an tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy.
1.3- Chuyên đề: Ket quả bước đầu trong triến khai thực hiện Nghị quyết 19
của BCHTW Đảng (khóa XII) của ngành giáo dục tỉnh và nhiệm vụ trong thời gian
đền; công tác chuân bị và nhiệm vụ năm học mới (2018-2019). Báo cáo viên:
Đông chí Nguyễn Tư Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo
cáo viên Tỉnh ủy.
1.4- Định hướng nội dung công tác tuyên truyền: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
2. T hòi gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30 ’ thứ 3, ngày 28 thảng 8 năm 2018.
3. Địa điểm: Hội trường 2/9, số 4 đường Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, tỉnh
Gia Lai.
4. Thành phần mòi dụ Hội nghị:
- Các đồng chí báo cáo viên trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy (lchoá XV);
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
“các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh;
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- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế
chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Trưởng hoặc phó ban Tuyên giáo (tuyên huấn, phòng chính trị) các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính
trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành
phố;
Ban Tuyến giáo Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy mời đại biểu
thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các đại biểu sắp xếp công việc tới dự
Hội nghị theo thành phần, thời gian, địa điểm mời.
Nơi nhân:
- Như kính gửi,
- Báo Gia Lai, Đài PT - TH tỉnh
(cử phóng viên dự, đưa tin),
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên mpn,
- Lưu VPBTGTU.
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