
HUYÊN ÜY VÏNH THUÂN
BAN TUYÊN GIÂO

*

So 29-TB/BTG

DÀNG CÔNG SAN VIÊT NAM
Vinh Thuân, ngày 19 thâng 5 nâm 2022

T H Ô N G  BÂ O
triêu tâp lôp tâp huân công tac tuyên giâo, khoa giâo co* so* 

và kÿ nàng công tac tuyên truyên miêng nam 2022

Thirc hiên Kê hoach phôi hop sô 25-KH/BTGHU-TTCT, ngày 16-5-2022 
cüa Ban Tuyên giâo Huyên üy và Trung tâm Chinh tri huyên, vê viêc tô chüc lôp 
tâp huân công tâc tuyên giâo, khoa giâo co sô và kÿ nàng công tac tuyên truyên 
miêng nam 2022.

Nhàm nâng cao chât luong công tâc tuyên giâo, khoa giâo co sô, viêc thirc 
hiên chî thi 05-CT/TW cüa Bô Chinh tri vê “Hoc tâp và làm theo tu tucmg, dao duc, 
phong câch Hô Chi Minh ” và công tâc tuyên truyên miêng trong tinh hinh moi.

Nay Ban Tuyên giâo Huyên üy thông bâo triêu tâp câc dông chi tham gia lôp 
tâp huân nghiêp vu công tâc tuyên giâo, khoa giâo co sô và kÿ nàng công tâc tuyên 
truyên miêng nâm 2022 vôi dôi tuong, nôi dung, thôi gian và dia diêm nhu sau:

* Dôi tiro’ng:

- Câc dông chi công tâc viên du luân xâ hôi huyên; dai diên câc ngành 
khôi Khoa giâo (moi dan vi 01 dông chi); Dai diên Ban Giâm hiêu câc truông 
trên dia bàn huyên; Cân bô phu trâch công tâc Tuyên giâo Dâng üy, Công chüc 
vàn hôa câc xâ, thi trân.

* Nôi dung:

- Phuong phâp tuyên truyên miêng, nâm bât du luân xâ hôi.

- Thông tin tuyên truyên thirc hiên Nghi quyét so 35-NQ-TW “vê tâng 
cuông bâo vê nên tâng tu  tucmg cüa Dâng, ââu tranh phân bac câc quan diêm sai 
trâi, thü dich trong tinh hinh moi

- Công tâc khoa giâo co sô.

- Kÿ nàng dâu tranh phân bâc câc quan diêm sai trâi, thü dich trong tinh 
hinh mai.

- Phuong phâp viêt bài tham gia cuôc thi viét “Bâo vê nên tâng tu tucmg cüa 
Dâng, dâu tranh phân bâc câc quan diêm sai trâi, thü dich trong tinh hinh moi ” .

* Thôi gian: Thôi gian tâp huân 03 ngày (Ticngày 25 dén 27-5-2022),
- Khai giâng lüc 7 gio 30 phüt, thü tu  ngày 25-5-2022.
* Dja diêm: Tai Trung tâm Chinh tri huyên.



(Dia chî: Khu phô Vinh Phuâc 1, thi trân Vïnh Thuân, VTnh Thuân, Kiên Giang)

Dê nghi lânh dao câc ngành khôi Khoa giâo, Ban Giâm hiêu câc truàng, 
Dâng üy câc xâ, thi trân phân công cân bô tham gia lop tâp huân düng thành phân 
theo thông bâo và thoi gian quy dinh trên. Lâp danh sâch cân bô tham gia lap tâp 
huân gui vê Ban Tuyên giâo Huyên üy châm nhât ngày 23-5-2022

Moi vân dê cân trao dôi, liên hê dông chi Nguyen Thj Bich Thüy, Chuyên 
viên Ban Tuyên giâo Huyên üy, sô diên thoai: 0949.213.231.

Noi nhân: TRlTÔNG BAN
- BTG TU (b/c);
- TTHU (b/c);
- Câc ngành Khôi Khoa giâo;
- Dâng üy, UBND câc xâ, thi tiân;
- BGH câc trirông trên dia bàn;
- Liru.
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