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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2023 

 

1. Công tác thông tin tuyên truyền trọng tâm 

Thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng, mạng xã hội, Website; tập trung 

tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện, theo các chủ đề: Ngày truyền 

thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1); Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 

2023; Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023; Phiên chợ vùng cao năm 2023; Đại 

hội Công đoàn các cấp. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Tổ Phát thanh - Truyền hình 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng, mạng xã hội, WebSite Trung tâm. 

- 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; đặc biệt là các 

tin, bài, phóng sự hướng đến Tết nguyên đán như: Những thành tựu về kinh tế, chính 

trị, VH-XH đạt được trong năm qua; những khó khăn, vướng mắc với quyết tâm, 

động lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra; thực hiện Phóng sự cuối năm cùng điểm 

lại, nhìn lại những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm qua. 

- Xây dựng 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. 

- Xây dựng, cập nhật thông tin tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng 

Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa trên WebSite Trung tâm. 

- Tăng cường nắm bắt tình hình các Đài truyền thanh xã, thị trấn. 

- Thực hiện vận hành kỹ thuật phát thanh đảm bảo quy định; kiểm tra, bảo 

dưỡng ăng ten, cụm loa, thiết bị kỹ thuật. 

- Đảm bảo vệ sinh cơ sở Phát thanh - Truyền hình. 

- Tiếp tục phối hợp Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao kiểm tra, chỉ đạo và nhắc nhở 

đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự Nhà công vụ tại Cơ sở Phát thanh - Truyền hình. 

2.2. Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, trang trí khánh tiết, loa máy ... phục 

vụ Lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023” của huyện tổ chức tại xã 

Tân Liên; phối hợp tổ chức Phiên chợ vùng cao năm 2023. 

- Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan. Tham mưu chỉnh trang, thay mới 

các mặt panô, apphich; thực hiện xã hội hóa hệ thống panô, áp phích Chào đón năm 

mới 2023, hướng tới kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng 

Hóa (09/07/1968 – 09/07/2023). 

- 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. 
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- Chuẩn bị chu đáo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao 

chào mừng lễ. 

- Thực hiện tốt các hoạt động Thư viện và Thư viện số. 

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn Nhà thi đấu TDTT, Nhà văn hóa Vân Kiều – PaKô 

và Sân vận động huyện. 

2.3. Tổ Hành chính - Tổng hợp 

- Đảm bảo công tác hành chính, văn thư cơ quan theo quy định. Tham mưu kịp 

thời, có chất lượng hệ thống văn bản, báo cáo. 

- Phối hợp các Tổ, Bộ phận chuyên môn xây dựng phương án Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 (trực, thủ tục,…). 

- Tham mưu thực hiện các thủ tục công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập 

theo hướng dẫn tại Công văn số 1445/UBND-TTr ngày 05/12/2022 của UBND 

huyện. 

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét nâng lương trước thời hạn của cán bộ, viên 

chức đến hết ngày 30/01/2023. 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, thời gian công vụ. 

- Chăm lo công tác vệ sinh tại trụ sở chính. 

3. Phối hợp các đoàn thể 

- Công đoàn: Chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn; phân công nhiệm vụ và 

xây dựng nội dung hoạt động của Công đoàn; thực hiện chấm công lao động; lao 

động vệ sinh tại trụ sở chính và các cơ sở theo phân công phụ trách. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chăm lo công trình cây xanh, công trình thanh niên 

cơ quan. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Chi bộ, Ban Giám đốc; 

- CB, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quốc Hải 
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