
UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VHTT-TDTT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 09/BC-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác qúy I năm 2023 

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 

 

1. Kết quả đã thực hiện trong quý I năm 2023 

1.1. Công tác Thông tin - Truyền thông: 

- Hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn: Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam 

(09/01); Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Tết trồng cây Xuân Quý Mão 

năm 2023; Phiên chợ Xuân vùng cao năm 2023; Chú trọng tuyên truyền về công tác 

an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo ANTT; tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn huyện dịp Tết; công tác phòng, chống Covid-19; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02); kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02); tuyển chọn công dân nhập ngũ và Lễ giao, nhận quân năm 2023; Đại hội 

Công đoàn các cấp; hiến máu nhân đạo đợt 1; kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Nước sạch Thế giới (22/3); Ngày Khí tượng 

Thế giới (23/3); Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày thành lập lực lượng Dân 

quân tự vệ (28/3); các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe 

Sanh - Giải phóng Hướng Hóa. 

- Tuyên truyền trên WebSite, mạng xã hội facebook của Trung tâm VHTT-

TDTT huyện Hướng Hóa. Xây dựng Chuyên mục “55 năm Ngày Chiến thắng Khe 

Sanh - Giải phóng Hướng Hóa” trên sóng chương trình của Trung tâm Văn hóa 

thông tin - Thể dục thể thao huyện. 

- Thực hiện tốt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây 

dựng 70 chương trình thời sự phát thanh, 12 chương trình thời sự truyền hình, 3 

chương trình thời sự phát thanh bằng tiếng Bru-Vân Kiều; thực hiện hơn 380 tin, 50 

bài viết và 40 phóng sự (trong đó chuyển hơn 20 phóng sự và 40 tin bài cộng tác với 

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị). 

- Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan: thay mới hơn 09 mặt 

panô, 170 mặt áp phích; treo hơn 50 băng rôn, khẩu hiệu và cờ đuôi cá; treo hơn 100 

là cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và hơn 100 cờ phướn tại các địa điểm, giá cờ trụ điện đường 

chiếu sáng; đặt 03 bục cờ lưu động tại các địa điểm như ngã tư Lê Duẩn – Hùng 

Vương, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện; thay mới cờ, trang trí băng rôn, khẩu ngữ trên 

cổng chào huyện; tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. 

- Trực máy, duy trì tốt chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với thời lượng 

19h/ngày, chương trình thời sự phát thanh tỉnh, huyện. 

1.2. Công tác Thể dục thể thao, Văn hóa văn nghệ và Thư viện: 

- Phối hợp thị trấn Khe Sanh tổ chức giải Bóng đá nam 11 người; phối hợp xã 

Tân Liên tổ chức giải bóng chuyền nam truyền thống; phối hợp với doanh nghiệp tổ 
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chức giải Tennis; phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Thể 

thao học đường năm học 2022 - 2023. 

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - 

Giải phóng Hướng Hóa. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức, phục vụ các hoạt động văn hóa văn 

nghệ như Phiên chợ Xuân vùng cao huyện Hướng Hóa năm 2023; Lễ giao, nhận quân 

năm 2023; các hội thi, hội diễn do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. 

- Làm việc với Đoàn công tác dự án Việt - Mỹ đến thăm và tặng quà tại Thư 

viên huyện; thực hiện tốt công tác Thư viện và phục vụ bạn đọc tại Thư viện huyện; 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Thư viện trên WebSite Trung tâm. 

1.3. Công tác khác: 
- Thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện, nước trong dịp Tết 

Nguyên đán; quán triệt cán bộ, viên chức tổ chức đón Tết Nguyên đán với tinh thần 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phân công trực và tổ chức nghỉ Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ “Phiên chợ 

Xuân vùng cao” huyện Hướng Hóa năm 2023; phục vụ Lễ phát động “Tết trồng cây 

Xuân Qúy Mão năm 2023” của huyện tổ chức tại xã Tân Liên; Lễ giao nhận quân 

năm 2023; phục vụ Hiến máu nhân đạo đợt 1 và có 05 viên chức Trung tâm tham gia 

hiến máu; Lễ phát động Ra quân an toàn giao thông năm 2023. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện xây dựng pano ranh 

giới Hướng Hóa – ĐaKrông. 

- Tổ chức họp xét nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung; kiến 

nghị cơ quan thẩm quyền về thỏa thuận nâng lương trước thời hạn đối với viên chức; 

kiện toàn Ban biên tập các chương trình phát thanh truyền hình và Tổ Quản trị - Kỹ 

thuật Website trung tâm; đề nghị UBND huyện, phòng Nội vụ huyện hợp đồng lái xe 

theo vị trí việc làm được phê duyệt. 

- Quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật công vụ. 

- Cập nhật tin tức và các thông tin phục vụ công tác quản lý, thông tin, tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

- Phối hợp với CĐCS tổ chức lao động vệ sinh sạch, đẹp; chăm lo, động viên 

tình thần cán bộ, viên chức và đoàn viên. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 

(07/4); Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Trái Đất (22/4); Ngày Sách và Bản quyền 

Thế giới (23/4); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch; Ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 51 năm ngày 

Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5) và 51 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ 

thành cổ Quảng Trị; Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 133 năm Ngày sinh chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

(19/5); Ngày quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày báo chí Việt Nam (21/6); Ngày gia đình 

Việt Nam (28/6)....; các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe 

Sanh - Giải phóng Hướng Hóa. 
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- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện tổ chức Liên hoan 

nghệ thuật quần chúng từ huyện đến cơ sở; chương trình nghệ thuật biểu diễn Lễ kỷ 

niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức giải Bóng đá nam 11 người; giải Bóng 

chuyền nam, nữ chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh – Giải 

phóng Hướng Hóa (09/7/1968 – 09/7/2023); tham gia các giải thể thao cấp tỉnh năm 

2023. 

- Tập trung tuyên truyền qua hệ thống phát thanh; trang thông tin điện tử, trang 

mạng xã hội.  

- Nâng cao chất lượng biên tập các tin bài, phóng sự; các chương trình thời sự 

phát thanh, truyền hình, chương trình phát thanh tiếng Bru-Vân Kiều. Chuyên mục 

“55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa” trên sóng chương 

trình của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động, trực quan, triển khai thực hiện việc treo cờ Tổ 

quốc, cờ phướn và khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm chính trên địa bàn huyện 

chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị. 

- Duy trì tốt chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình thời sự 

phát thanh tỉnh, huyện; đảm bảo công tác vệ sinh máy móc, thiết bị; hướng dẫn, phối 

hợp và khai thác có hiệu quả Đài truyền thanh xã, thị trấn. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, 

thể dục thể thao. 

- Thực hiện tốt công tác Thư viện và phục vụ bạn đọc tại Thư viện huyện; tổ 

chức, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. 

- Chú trọng cập nhật tin tức hoạt động của huyện, tập trung mạnh việc cập nhật 

tin tức, thông tin tuyên truyền của đơn vị trên Website Trung tâm. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở VH-TT&DL; TT-TT; Đài PT&TH tỉnh; 

- TTHĐND, UBND huyện; 

- Đ/c Phạm Trọng Hổ - PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND; phòng VH&TT huyện; 

- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 
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