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

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

Số: 16/BC-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác qúy II và 6 tháng đầu năm 2022 

và nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022 

 

1. Kết quả đã thực hiện trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022 

1.1. Công tác Thông tin - Truyền thông 

- 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. Tập 

trung tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19; công tác an toàn thực phẩm, 

công tác đảm bảo ANTT; tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện dịp Tết; 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 92 năm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022; 

công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022; kỷ niệm 67 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam (27/02); kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); kỷ niệm 

ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3); kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống 

ngành TDTT (27/3); 115 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); Ngày Giỗ 

Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch); Ngày sách Việt Nam (21/4); 47 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (01/5) gắn với 50 năm sự kiện 

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị; kỷ niệm 204 năm Ngày sinh 

C.Mác (05/5); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 132 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5); Lễ 

kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học huyện; kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc tế 

Thiếu Nhi (01/6); kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6); 

ngày Môi trường Thế giới (05/6); ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em (12/6); 

ngày Hiến máu Thế giới (14/6); kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6); kỷ niệm 76 năm người Vân Kiều - Pa Kô mang họ Hồ của Bác (26/6); kỷ 

niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); giải Bóng chuyền nam, nữ chào mừng 

kỷ niệm 54 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa; Đại hội TDTT 

tỉnh; Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025; tình hình kinh tế, xã hội, an 

ninh trật tự huyện nhà. 

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

154 chương trình thời sự phát thanh, 29 chương trình thời sự truyền hình, 6 chương 

trình thời sự phát thanh bằng tiếng Bru-Vân Kiều; thực hiện hơn 1.120 tin, 111 bài 

viết và 80 phóng sự (trong đó chuyển hơn 42 phóng sự và 86 tin bài cộng tác với Đài 

Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị). 

- Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện tốt công tác xã 

hội hóa và thay mới hơn 179 mặt áp phích, pa nô cở lớn và hơn 50 băng rôn, khẩu 

hiệu tại các địa điểm, tuyến đường trên địa bàn huyện; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền về Hiến máu nhân đạo, Tết Dương lịch 2022, Hội nghị giao lưu biên 
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giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 

2022, Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022; phối hợp Đoàn TNCS HCM thị trấn Khe 

Sanh tuyên truyền Đại hội Đoàn; ngày truyền thống ngành TDTT (27/3); Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Báo chí 

Cách mạng Việt Nam (21/6); 76 năm người Vân Kiều - Pa Kô mang họ Hồ của Bác 

(26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). 

- Phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – ĐaKrông tuyên truyền lưu 

động về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Đảm bảo công tác trực máy, duy trì tốt chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt 

Nam, chương trình thời sự phát thanh tỉnh, huyện; công tác vệ sinh công nghiệp máy 

móc, thiết bị; hỗ trợ UBND xã Hướng Phùng kiểm tra, khắc phục các cụm loa truyền 

thanh xã. 

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

- Chủ động, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức, tham gia thi đấu các môn nằm 

trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện, tỉnh. 

- Tham mưu UBND huyện các phương án liên quan Đại hội TDTT huyện lần 

thứ VI năm 2021-2022, tuy nhiên theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 01/3/2022 

của UBND huyện: Không tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI; giao Trung 

tâm VHTT-TDTT huyện tham mưu thành lập đội tuyển tham gia các môn thi đấu tại 

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2021-2022 (07 môn). Trung tâm đã tham mưu 

thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2022 đạt thành 

tích cao trong các môn: Karate (01 huy chương vàng), Việt dã, Đẩy gậy (02 huy 

chương đồng), Đua thuyền. Hiện nay, đang tổ chức tập luyện cho đội tuyển Bóng đá 

nam 11 người. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền nam, 

nữ huyện Hướng Hóa chào mừng kỷ niệm 54 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh giải 

phóng Hướng Hóa (09/7/1968 – 09/7/2022). 

- Hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội dịp 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. 

- Phục vụ âm thanh, ánh sáng các hoạt động, sự kiện chính trị của huyện: Hội 

nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiến máu nhân đạo đợt I/2022; Lễ kỷ niệm và 

vinh danh “Gia đình cử nhân” của Hội Khuyến học huyện; Giải thưởng Mỹ thuật 

thiếu nhi huyện năm 2022. 

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

truyền, quảng bá Thư viện trên WebSite Trung tâm. 

1.3. Công tác khác 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. 

- Chú trọng 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. 
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- Phối hợp tổ chức Lễ ra quân năm An toàn giao thông 2022, chủ đề “Xây dựng 

văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Phối hợp với 

BCH Quân sự huyện tuyên truyền, phục vụ Lễ giao nhận quân năm 2022. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, trang trí khánh tiết và phục vụ Lễ 

phát động “Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022” của huyện tổ chức tại xã Tân 

Hợp. 

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị thực hiện dự án cải 

tạo hoa viên tại Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô. 

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các hoạt động, an ninh trật tự đơn vị trong những 

ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; quản lý các tiểu cảnh trong những ngày 

Tết tại Trung tâm VHTT-TDTT, Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa 

Kô. 

- Hoàn thành công trình sửa chữa Cổng chào huyện kịp thời đón Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022; thanh lý sắt phế liệu Pano cổng B, nộp kinh phí vào ngân sách 

nhà nước. 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ các đoàn vận động viên tham gia thi 

đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 20221-2022; duyệt quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; chăm lo cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động cơ quan. 

- Sắp xếp cán bộ, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 

2022; đề xuất tuyển dụng năm 2022; kiện toàn các bộ phận và sửa đổi phân công 

nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức; bố trí sơ đồ làm việc của cán bộ, viên chức; hoàn 

thành công tác quy hoạch cán bộ. 

- Báo cáo UBND huyện về tình hình an ninh, trật tự tại Nhà thi đấu Thể dục thể 

thao huyện; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 583/UBND-

VP ngày 30/5/2022, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ 

sơ sửa chữa hệ thống cửa Nhà thi đấu Thể dục thể thao đề nghị thẩm định. 

- Hoàn thành việc thụ lý, giải quyết đơn tố cáo đối với viên chức và lập hồ sơ 

báo cáo UBND huyện, Phòng Nội vụ. 

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

- Phối hợp với CĐCS phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Chi bộ 

nhiệm kỳ 2022 – 2025; 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 III năm 2022 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực trạng tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, 

quốc phòng, an ninh diễn ra trên địa bàn; các mô hình xây dựng nông thôn mới, các 

gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; các phong trào thi đua yêu nước; 

công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; Đại hội Chi bộ Trung tâm VHTT-

TDTT huyện Hướng Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chú trọng các sự kiện 

chính trị: Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7); kỷ niệm 54 năm Ngày 

chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hoá (09/7); kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 

(11/7); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); kỷ niệm 93 năm Ngày 
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thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 

Tám (19/8); kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9); Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9). 

- Thực hiện tuyên truyền qua hệ thống phát thanh; tuyên truyền trên trang thông 

tin điện tử, trang mạng xã hội. Xây dựng chương trình thời sự phát thanh (06 chương 

trình/tuần), truyền hình địa phương (01 chương trình/tuần), thời sự phát thanh tiếng 

Bru-Vân Kiều (01 chương trình/tháng) chất lượng, phù hợp xu thế phát triển.  

- 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. 

- Tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tuyển chọn vận động viên tham gia 

các giải đấu tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2022 (Các môn: Bóng đá nam 11 người; 

Bóng chuyền nam, nữ; Điền kinh). Tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ huyện Hướng 

Hóa chào mừng kỷ niệm 54 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa 

(09/7/1968 – 09/7/2022). 

- 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 công nghiệp máy móc, thiết bị; hướng 

dẫn, phối hợp và khai thác có hiệu quả đài truyền thanh xã, thị trấn. 

- Tham mưu các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, chào mừng các sự 

kiện sau khi hết dịch bệnh. 

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

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

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

- VP HĐND&UBND; Phòng VH&TT huyện; 

- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- Lưu: VT. 
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