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

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

Số: 16/KH-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và tháng 02 năm 2022 

 

I. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 01 - 02/2022 

1. Tháng 01/2022: 

- Tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2022 và Kế hoạch giai đoạn 2022 

- 2025 (Ngày 04/01/2022). 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của các Sở, Ngành tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể huyện. 

- Thực hiện các Phóng sự, Tin bài, các chương trình thời sự phát thanh, 

truyền hình, tiếng Bru Vân Kiều… tuyên truyền trên Website chào mừng Tết 

nguyên đán Nhâm dần, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022); Kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm đảm bảo ANTT-

ATGT. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động Mừng Đảng - Mừng Xuân mới (Kế hoạch số 

1662/KH-SVHTTDL ngày 22/12/2021 của Sở VH-TT&DL) 

- Tổ chức lao động vệ sinh, đảm bảo vệ sinh các cơ sở, trang trí khuôn viên trụ 

sở chính Xanh - Sạch - Đẹp. 

- Website: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng WebSite, tháng 3/2022 họp bàn để 

nâng cấp. 

- Công tác Bảo vệ, Trật tự trị an. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

 + Thời gian nghỉ tết: 09 ngày Từ 29/01/22 - 06/02/22 (tức là 27/12 Tân Sửu 

- 06/01 Nhâm Dần) 

 + Trực tết (Giao Tổ TH-HC phối hợp các Tổ tham mưu, sắp xếp, thông báo):  

  Trực Kỹ thuật cơ sở PT-TH: 09 ngày 

  Trực bảo vệ trụ sở chính (và Nhà thi đấu): Lãnh đạo chia ra cho 3 người. 

Cán bộ: 09 người 09 ngày: Luận, Tuân, Vũ, Hiếu, Trường, Hùng, Hưng, Tép, Xinh. 

  Trực bảo vệ Nhà VK-PK: Đ/c Lộc 

  Phương án bảo vệ tài sản: Cất giữ, niêm phong, bàn giao, thường xuyên theo 

dõi, báo cáo sự cố…; Yêu cầu trực bảo vệ 24/24  

 + Trang trí tết (Giao Tổ VH-TDTT tham mưu): Vệ sinh cơ quan, Trang trí cơ 

quan đón tết, mừng Đảng. Sắp xếp bàn thờ, thắp hương 

 + Thủ tục, phong tục tất niên, đầu năm (Giao Tổ TH-HC tham mưu):  

  Tất niên cơ quan: Chiều Thứ tư 26/01/2022 (Ngày 24/12 Tân Sửu);  

  Đầu năm: Chiều Thứ ba 08/02/2022 (08 tháng giêng) 
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- Phối hợp CĐCS chăm lo tết cho CBVC: Chính quyền, CĐCS lo quà tết. 

Chuẩn bị phương án đón tiếp khách đến thăm tết tại phòng Giám đốc. 

2. Tháng 02/2022: 

- Sau tết bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

chính trị theo phân công. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ: Ra quân An 

toàn giao thông; Tổ chức Tết sum vầy; Tết trồng cây… 

- Xây dựng kế hoạch tuyên tuyền cổ động trực quan, truyên truyền trên sóng, 

trên Web năm 2022 (Công văn 1611 ngày 14/12/2021 của Sở VH-TT&DL) 

- Chuẩn bị CSVC thực hiện kế hoạch cài đặt phần mềm chuyển đổi số thư 

viện: Máy tinh, máy in, Internet… (Công văn 145 ngày 15/12/2021 của Thư viện 

tỉnh). 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các hoạt động TDTT, Đại hội 

TDTT huyện, tỉnh (Công văn 1526 ngày 26/11/2021 của Sở VH-TT&DL) 

- Tăng cường các điều kiện làm việc của cán bộ viên chức cơ quan,; Sửa chữa 

CSVC: Điện tầng 1 Nhà VK-PK, Nghiên cứu thêm hoa, cây cảnh trang trí cơ quan. 

- Phối hợp bàn phương án tổ chức Hội nghị CBVC năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị phương án Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 

- 2022; Đại hội CĐCS 2022 - 2027. 

II. Chuyên môn nghiệp vụ cụ thể 

1. Tổ Kỹ thuật phát thanh truyền hình: 

- Duy trì chế độ phát sóng, phân công trực vận hành hợp lý, đặc biệt là các 

ngày lễ Tết. 

- Nắm tình hình, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ truyền thanh các xã, thị trấn phục 

vụ dịp Tết và kỷ niệm ngày 03/02/2022. 

- Chăm lo công tác vệ sinh khuôn viên; vệ sinh, an ninh trật tự tại Nhà công 

vụ.  

2. Tổ Phóng viên phát thanh truyền hình: 

- Tập trung tuyên truyền trên sóng phát thanh, mạng xã hội, Website cơ quan 

các hoạt động về ngày Tết Dương lịch (01/1); ngày truyền thống Học sinh, sinh 

viên Việt Nam (09/1); ngày Quốc tế kỷ niệm tưởng nhớ nạn nhân của Nạn diệt 

chủng Đức quốc xã (27/1). Chức mừng năm mới Nhâm Dần 2022. 

- Thực hiện các tin, bài, phóng sự Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022: Những 

thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đạt được trong năm 2021; những khó 

khăn, vướng mắc với quyết tâm, động lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 

năm 2022; Đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết. 

- Nắm bắt thông tin chỉ đạo của tỉnh, của huyện, hướng dẫn tại các văn bản 

lãnh đạo chuyển để tuyên tuyền kịp thời, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống 

Covid-19 dịp Tết. Tập trung tối đa việc xây dựng, cung cấp thông tin Website. 

3. Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao 

- Tuyên truyền cổ động trực quan Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2022. 
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- Tiếp tục công tác xã hội hóa tuyên truyền; tập trung chăm lo WebSite Trung 

tâm. 

- Chăm lo bảo dưỡng các thiết bị âm thanh, điện, nước các cơ sở. 

- Thường xuyên chăm lo vệ sinh, an ninh trật tự các cơ sở do Tổ quản lý: Nhà 

Văn hóa truyền thống Vân Kiều - Pa Kô, Hội trường, Nhà thi đấu, Sân vận động. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại thư viện huyện. 

4. Tổ Hành chính - Tổng hợp 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2022 và Kế 

hoạch giai đoạn 2022 - 2025. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. 

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ trình Hội nghị CBVC 

năm 2022. 

- Tiếp tục tăng cường CSVC - Thiết bị phục vụ công tác. 

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện tất niên cuối năm Tân Sửu, đầu năm 

Nhâm Dần; tổ chức nghỉ Tết Nhâm Dần 2022. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc kỷ cương, kỷ luật công vụ. 

- Chăm lo công tác vệ sinh trụ sở chính cơ quan. 

III. Phối hợp với Đoàn thể 

1. Công đoàn cơ sở: 

- Hội nghị cán bộ, viên chức và phát động thi đua năm 2022. 

- Lao động vệ sinh tại trụ sở chính và các cơ sở.  

- Chăm lo tết, quà tết cho cán bộ đoàn viên. 

2. Đoàn viên thanh niên: Chăm sóc cây trồng; Chủ động làm xanh, sạch, đẹp 

cơ quan dịp lễ Tết. 

3. Ban khuyến học cơ quan: Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào học 

tập ngoại ngữ, tin học cho CBVC cơ quan năm 2022. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Chi bộ,  

- GĐ, các PGĐ TT VHTT-TDTT huyện; 

- CC, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 
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