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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập  

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 

2023 

    

 

Thực hiện Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện 

Hướng Hóa về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023; 

Trung tâm VHTT-TDTT huyện báo cáo kết qủa tổ chức thực hiện như sau:  

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện tuyên 

truyền trên sóng phát thanh, Trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội facebook 

của Trung tâm VHTT-TDTT huyện; thực hiện khoản 15 tin và 05 bài viết tuyên 

truyền về kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023; thực hiện 01 chuyên mục “Những thành 

tựu nổi bật của huyện Hướng Hóa trong năm 2022”; tiếp và phát sóng các chương 

trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình thời sự của Trung tâm về kỷ 

niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống panô, áp phích gồm thay mới 

09 mặt panô, hơn 250 mặt áp phích; treo hơn 50 băng rôn, khẩu hiệu, cờ đuôi cá; 

trang trí băng rôn, khẩu ngữ Chúc mừng năm mới, mừng Xuân Quý Mão 2023 trên 

Cổng chào huyện. Trung tâm VHTT-TDTT huyện thường xuyên thay mới nội dung 

theo các chủ đề, sự kiện chính trị quan trọng trên các mặt panô tại Cổng B cũ xã Tân 

Hợp, panô ngã tư Lê Duẩn, panô cầu Khe Sanh, panô Trung tâm VHTT-TDTT 

huyện, panô trước trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện; áp phích trên các 

tuyến đường Lê Duẩn, Hùng Vương thị trấn Khe Sanh…  

- Tổ chức treo hơn 200 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 200 cờ phướn tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị, giá cờ trụ điện đường chiếu sáng, thay mới cờ tại cổng chào; đặt 03 

bục cờ lưu động tại ngã Tư Lê Duẩn - Hùng Vương và Nghĩa trang liệt sỹ huyện, 

tạo được không khí vui Tết, đón Xuân an lành, hạnh phúc và chào mừng kỷ niệm 93 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). 

3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động văn nghệ tại Phiên chợ Xuân 

vùng cao huyện Hướng Hóa năm 2023. 

- Phối hợp các xã, thị trấn và doah nghiệp tổ chức các giải thể thao chào mừng 

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023, như: Giải Bóng chuyền nam tại xã Tân 

Liên; giải Bóng đá nam 11 người của thị trấn Khe Sanh; giải Tennis của các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. 



Trên đây là kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), mừng Xuân Quý 

Mão 2023 của Trung tâm VHTT-TDTT huyện./.  

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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