
TÍNH ỦY PHÚ YÊN 
BAN TUYÊN GIÁO

Số /aíy-cv/BTGTu
V/v mời dự giao ban báo chi

Ban Tuyên giáo Tinh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội 
Nhà báo tinh tổ chức Hội nghj giao ban báo chí để đánh giá tình hình hoạt động 
cùa các báo, đài trong tháng 7/2022 và định hướng công tác thông tin, tuyên truyên 
trong tháng 8/2022.

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 08/8/2022 (thứ hai).

Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tinh ủy,

Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tinh Phú Yên.

Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo ủy  ban nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tinh; Ban Tổ chức Tinh ủy; Văn phòng Tinh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân tinh; Văn phòng ủ y  ban nhân dân tinh; Sở Thông tin và 
Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo tinh; Phòng PA.03, 
Phòng PX.03 (Công an tinh); Phòng Chính trị (Bộ Chi huy Quân sự tinh); Phòng 
Chính trị (Bộ đội Biên phòng tinh); Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở 
Thông tin và Truyền thông).

- Đại diện các cơ quan báo chí của tinh, cùa Trung ương và phóng viên 
thường trú tại tình.

- Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và tập thể Phòng Tuyên truyền - 
Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Tinh ủy).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhân:
- Như thành phần,
- Lưu Văn thư.

ĐẢNG CỜN<^ SẢN V IẼT NAM
Phủ Yên, ngày &i, tháng 8 năm 2022


