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

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

Số: 31/KH-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 

 

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: 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 (09/7); 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. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Tổ Phát thanh - Truyền hình 

- Hoàn thành, lấy ý kiến cơ quan (lần 2) Đề án phát triển thông tin cơ sở giai 

đoạn 2022 - 2025. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6);  

- Tập trung toàn lực chăm lo WebSite Trung tâm, hoàn thành các nội dung 

công việc tại Thông báo kết luận của Giám đốc Trung tâm ngày 20/5/2022. Tham 

mưu họp, giao nhiệm vụ cho thành viên Ban biên tập. 

- Thực hiện vận hành kỹ thuật phát thanh, đảm bảo Quy định về thời gian và 

chất lượng vận hành. Nắm bắt tình hình phát thanh xã, thị trấn. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng biên tập các chương trình thời sự phát thanh 

hàng ngày, chương trình thời sự truyền hình hàng tuần, chương trình phát thanh 

tiếng Bru - Vân Kiều hàng tháng. 

- Chuẩn bị chu đáo bài tham luận “Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 

thông tin, truyền thông, tuyên truyền” trình bày tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 

2025; xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, phóng sự trình chiếu tại Đại hội 

Chi bộ (hoặc hình ảnh thuyết minh báo cáo chính trị tại Đại hội). 

2.2. Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao 

- Tập trung công tác bảo vệ, đôn đốc sửa chữa và chăm lo lao động vệ sinh, 

sắp xếp tại Nhà thi đấu TDTT. 



2 

 

- Theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp trồng cây tại khuôn viên sân Nhà Văn hóa 

Vân Kiều - Pa Kô sửa chữa, khắc phục các hư hỏng và thu dọn vệ sinh trước khi trả 

lại mặt bằng (các tấm đan bê tông bị gãy, hư hỏng và rác thải công trình). 

- Xây dựng kế hoạch tập luyện, tham gia thi đấu môn Bóng đá tại Đại hội 

TDTT tỉnh lần thứ VIII (lưu ý: Thời gian tổ chức Bóng đá tỉnh có thay đổi: Có thể 

từ 13/6 đến 21/6 hoặc 29/6 đến 08/7). 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 54 

năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (từ 30/6 đến 04/7). Chọn 

đội tuyển và xây dựng phương án tham gia môn Bóng chuyền taij Đại hội TDTT 

tỉnh. 

- Tham mưu các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trong huyện, các 

hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các sự kiện sau khi hết dịch bệnh. Tổ chức 

tập luyện hát Quốc ca, Quốc tế ca phục vụ Đại hội Chi bộ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động Thư viện. Lưu tâm thực hiện Thư viện 

số. 

- Trực tiếp theo dõi, báo cáo việc chấp hành của viên chức trong tổ sau giải 

quyết đơn tố cáo. 

- Chuẩn bị chu đáo bài tham luận “Chi bộ lãnh đạo phát huy, khai thác, sử 

dụng cơ sở vật chất VH-TDTT” trình bày tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí, khánh tiết tại 

Đại hội Chi bộ. 

2.3. Tổ Hành chính  Tổng hợp 

- Tham mưu kịp thời, có chất lượng hệ thống văn bản, báo cáo định kỳ theo 

yêu cầu; đảm bảo công tác hành chính, văn thư cơ quan theo quy định. 

- Công tác tổ chức: Tham mưu Giám đốc gặp mặt, làm việc với cán bộ trong 

diện quy hoạch; có phương án bố trí, sắp xếp, luân chuyển công tác gắn với thực tế 

trên nhiều lĩnh vực để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch; tiếp tục theo dõi, 

tham mưu xử lý sau giải quyết đơn tố cáo; theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc 

kỷ cương, kỷ luật công vụ. 

- Tham mưu bố trí, cấp phép năm 2022 (Hoàn thành cấp phép năm 2022 trước 

30/10/2022). 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 

2025; các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để tham gia Đại hội TDTT tỉnh môn 

Bóng đá, kinh phí tổ chức môn Bóng chuyền ở huyện. 

- Thực hiện tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2022. 

- Chăm lo công tác vệ sinh hàng ngày, các điều kiện làm việc tại trụ sở chính 

và các cơ sở. 
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- Chuẩn bị chu đáo bài tham luận “Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây 

dựng Đảng, phát triển đảng viên mới” trình bày tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 

2025. 

3. Phối hợp các đoàn thể 

- Công đoàn: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 

Chi bộ; chăm lo động viên con em cán bộ viên chức dịp 01/6; phối hợp xây dựng 

phương án tổ chức ngày Gia đình Việt Nam 28/6; phối hợp tổ chức lao động vệ 

sinh. 

- Đoàn viên thanh niên tại cơ quan: chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng 

Đại hội Chi bộ. 

- Khuyến học: Tập trung chăm lo việc học tập của cán bộ hội viên, con em cán 

bộ viên chức; tổ chức các hoạt động, xây dựng quỹ khuyến học. 

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

- CB, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 
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