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

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

Số: 02/BC-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

    

 

Thực hiện Công văn số 42/UBND-VP ngày 16/01/2023 của UBND huyện 

Hướng Hóa về việc báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023; Trung tâm VHTT-TDTT huyện báo cáo tình hình 

trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:  

1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên phương tiện thông tin đại 

chúng; tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, cờ 

phướn và tiến hành bố trí các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa 

điểm chính trên địa bàn huyện. 

2. Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ, viên 

chức; quán triệt việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đầm ấm, 

vui tươi, an toàn, lành mạnh và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh; chấp hành kỷ cương nề nếp, không đốt 

pháo, tham gia giao thông an toàn; phân công trực đảm bảo an toàn CSVC, an 

ninh, trật tự trong những ngày nghỉ Tết từ ngày 20/01/2023 đến 26/01/2023 

(kèm danh sách trực Tết). 

3. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Phiên chợ Xuân vùng cao năm 2023 huyện Hướng Hóa; chuẩn bị chu 

đáo các điều kiện phục vụ Lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Qúy Mão năm 2023” 

của huyện tổ chức tại xã Tân Liên; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Lễ giao, 

nhận quân năm 2023.  

4. Tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm VHTT-TDTT huyện đã triển 

khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo tình hình trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

của Trung tâm VHTT-TDTT huyện./.  

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện; 

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

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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