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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 01/2023 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 

 

 

1. Kết quả thực hiện trong tháng 01 năm 2023 

1.1. Công tác Thông tin - Truyền thông 
- 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; Đại hội Công đoàn các cấp. 

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. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng 18 chương trình 

thời sự phát thanh, 03 chương trình thời sự truyền hình, 01 chương trình thời sự phát 

thanh tiếng Bru-Vân Kiều; thực hiện 180 tin, 14 bài viết và 08 phóng sự (trong đó 

chuyển 04 phóng sự và 13 tin bài cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng 

Trị); 02 chuyên mục “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. 

- Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn, 

khẩu hiệu và treo các loại cờ chào mừng sự kiện lớn tại các địa điểm, tuyến đường trung 

tâm huyện; đặc biệt là tuyên truyền, trang trí Phiên chợ Xuân vùng cao năm 2023, Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 202. 

Thực hiện công tác xã hội hóa tuyên truyền và thay mới trên 140 áp phích. 

- Trực máy, duy trì tốt chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 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 Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Phối hợp xã Tân Liên tổ chức giải bóng chuyền nam truyền thống chào mừng kỷ 

niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão năm 

2023. 

- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức giải Tennis chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải 

phóng Hướng Hóa. 

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

vùng cao huyện Hướng Hóa năm 2023. 

- 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 
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- 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 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. 

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

- 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. 

- 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. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ giao, nhận quân 

năm 2023. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; 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. 

- 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. 

- 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: KT. 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 huyện; 

- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Hải 
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