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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, Thông tin, Truyền thông - Thể dục thể thao 

Giai đoạn 2022 - 2025 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa được thành 

lập theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; 

cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, viên chức được điều động và cơ quan chính thức đi 

vào hoạt động kể từ ngày 03/9/2019, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan, đơn vị: Đài 

Phát thanh và Truyền hình huyện, Trung tâm Thể dục thể thao huyện và bộ phận sự 

nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.  

Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; tổ chức hoạt động, 

thực hiện nhiệm vụ của nhiều ngành, trên nhiều lĩnh vực, phục vụ đời sống văn hóa, 

thông tin truyền thông, thể dục thể thao cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Hơn 

02 năm hoạt động, Trung tâm VHTT - TDTT huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thế giới và khu 

vực có nhiều yếu tố bất lợi, điều kiện nguồn lực của huyện chưa đáp ứng được với 

nhu cầu phát triển; thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 vào năm 2020,... 

đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân 

cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Nhưng trong suốt quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, Trung tâm VHTT - TDTT huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện; sự 

lãnh đạo sát sao của Chi bộ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa 

phương. Tập thể cán bộ, viên chức đã có nhiều cố gắng, thể hiện quyết tâm, bản 

lĩnh, cùng nhau khắc phục khó khăn, hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị 

được phân công và đạt được nhiều kết quả cơ bản. 

Trên cơ sơ các định hướng của các ngành Văn hóa, Thông tin - Truyền thông, 

Thể dục thể thao, Phát thanh - Truyền hình; bám sát Nghị quyết, Chương trình hành 

động của Huyện ủy Khóa XVII, Nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền 

huyện Khóa II; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của UBND 

huyện; Trung tâm VHTT - TDTT huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao giai đoạn 2022 - 2025 như sau: 

I. Dự báo tình hình giai đoạn 2022 - 2025 

Bối cảnh quốc tế trong giai đoạn mới với ảnh hưởng của toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế, sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong 

khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của 

mỗi quốc gia. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác 

động sâu rộng, đa chiều đến chính trị, kinh tế, xã hội toàn cầu. Kinh tế số sẽ làm 

thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và 

đời sống văn hóa xã hội. 
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Tình hình trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chất lượng tăng trưởng 

kinh tế, xã hội từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế có xu hướng 

chững lại, nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình của nền kinh tế còn 

cao, năng lực tiếp cận nền kinh tế số còn hạn chế. Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn 

ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, việc làm, nhà ở, 

dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục và xử lý ô nhiễm môi trường đô thị. Biến đổi khí hậu 

diễn biến ngày càng nhanh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống người dân. 

Huyện Hướng Hóa với nhiều tiềm năng phát triển trong điều kiện thuận lợi về 

giao lưu kinh tế và hội nhập; có khả năng thu hút vốn đầu tư lớn, thu hút khách trong 

và ngoài nước đến tham quan du lịch, nhiều cơ hội tiếp nhận chuyển giao công nghệ, 

xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh khi hội nhập, ảnh hưởng lớn đến các 

ngành, lĩnh vực được giao của Trung tâm VHTT - TDTT huyện. Tuy nhiên do ảnh 

hưởng của những tác động, khó khăn chung của cả nước, cả tỉnh; nguồn lực còn hạn 

hẹp trong khi phải đáp ứng cùng lúc các yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Giai đoạn 2022 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu 

của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng 

Hóa lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ II và 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thời cơ và 

thuận lợi, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều biến 

chủng mới, lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tình hình thế giới và khu vực cũng 

như trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế 

- xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước cũng như huyện nhà, do đó, đòi hỏi trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ cần phải quyết liệt hơn, quyết tâm 

chính trị cao hơn, có những biện pháp linh hoạt, thích ứng để vừa phòng, chống dịch 

bệnh có hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững 

quốc phòng an ninh. 

II. Xác định các sự kiện, các ngày lễ lớn giai đoạn 2022 - 2025  

- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng 

Trị (01/5/1972 - 01/5/2022); 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 

07/4/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 75 

năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); 77 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (02/9/1945 - 

02/9/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Đại hội 

Chi bộ Trung tâm VHTT - TDTT huyện lần thứ II; Đại hội CĐCS Trung tâm VHTT 

- TDTT lần thứ I. 

- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão; 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2023); 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 

(09/7/1968 - 09/7/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
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(19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2023); Đại hội Công đoàn 

huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028. . 

- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn; 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2024); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2024); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2024) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024)  

- Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 

03/02/2025) và đón Tết nguyên đán Ất Tỵ; 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 - 27/02/2025); 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2025); 

50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 

135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 75 năm Ngày 

Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2025); 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 

Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025); 80 năm ngày 

truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2025); 80 năm Ngày 

Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); 95 năm 

Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025); Đại hội 

Đảng bộ huyện Hướng Hóa, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVIII, Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội TDTT huyện Hướng Hóa lần thứ VII, 

năm 2025 - 2026. 

III. Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành văn hóa, thông tin, truyền 

thông, thể thao giai đoạn 2022 - 2025 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa, Nghị quyết các Đại hội Đảng đã 

khẳng định vai trò, vị trí của công tác văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục thể 

thao trong đời sống xã hội, coi đó là nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân 

cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý 

chí tự lực tự cường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát 

triển năm 2011) một lần nữa khẳng định vai trò của hệ thống thông tin đại chúng,  

đồng thời đặt ra yêu cầu: “Phát triển văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông, 

các hoạt động thể thao, các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại, chân 

thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”.  

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Phát triển 

văn hóa, thể thao đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng. Báo chí, xuất 

bản... làm tốt chức năng thông tin, truyền thông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước; thông qua các hoạt động văn hóa, truyền thông để phát hiện 

những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội, giới thiệu gương người tốt việc 

tốt, những điển hình tiên tiến, phê phán các hiện tượng tiêu cực, uốn nắn những 
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nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm sai trái; coi trọng nâng cao tính 

chân thật, tính giáo dục và tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa, thông tin, 

truyền thông, thể thao".  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 cũng yêu cầu: 

“Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, hệ thống thông 

tin, báo chí, Internet, xuất bản. Bảo đảm quyền được hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, 

thể thao, thông tin truyền thông và cơ hội tiếp cận của nhân dân, đặc biệt ở các 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu 

quả quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, hình thành thị trường lành mạnh đối với các lĩnh 

vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao”. 

Triển khai thực hiện các quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển thông tin, 

truyền thông; Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Cơ 

quan Chính quyền huyện lần thứ II đề ra yêu cầu, nhiệm vụ: Phát triển đồng bộ, 

hoạt động có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục thể 

thao. Triển khai hiệu quả Đề án nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh, 

đến năm 2025, tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt 100%; 100% xã thị trấn có 

Đài truyền thanh cơ sở; trên 90% khu dân cư có hệ thống cụm loa truyền thanh. 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng 

Hóa lần thứ XVII đã nêu: Huy động nguồn lực, bố trí ngân sách thích hợp để xây 

dựng Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện (bao gồm hội trường 

lớn từ 350 - 400 chỗ ngồi; nhà làm việc; cơ sở vật chất). Đầu tư mua sắm cơ sở vật 

chất, kỹ thuật phục vụ phát thanh - truyền hình. Duy tu, sửa chữa, khai thác công 

năng, sử dụng hiệu quả Sân vận động, Nhà thi đấu thể dục thể thao, Nhà văn hóa 

truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Kô. Quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống 

đài truyền thanh cơ sở, phấn đấu đến năm 2025 có 100% các xã, thị trấn có đài 

truyền thanh cơ sở.  

IV. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2022 - 2025 

Thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động của các ngành, trên các lĩnh vực, 

nhiệm vụ được giao, làm nhiệm vụ cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền 

huyện; thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, truyền 

thông, thể dục thể thao, xây dựng các điều kiện về con người, phục vụ trên phạm vi 

toàn huyện và cơ quan, phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện. Phối 

hợp, hướng dẫn, tư vấn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động 

văn hóa thông tin, truyền thông, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống các dân tộc, 

thiết thực chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong giai đoạn 2022 - 2025 (theo 

các mốc sự kiện, các ngày lễ lớn theo từng giai đoạn, từng năm đã xác định tại mục 

II văn bản này). 

1. Văn hóa - Thể dục thể thao 

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn, cơ 

quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong 

huyện phát triển vững chắc và toàn diện. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt Hội thi, Hội 

diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Hát dân ca, Liên hoan Đội tuyên truyền lưu 
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động huyện và tham gia đầy đủ các đợt liên hoan, hội thi cấp tỉnh. Đẩy mạnh các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức thành lập mới và duy trì 

sinh hoạt các Câu lạc bộ, nhóm sở thích tại Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục 

thể thao huyện. Xây dựng phương án, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn và năng khiếu nghệ thuật cho các cộng tác viên cơ sở là hạt nhân cho phong 

trào văn hoá nghệ thuật quần chúng. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, không ngừng nâng cao đời sống 

văn hóa tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phải đầu tư xây dựng và dàn dựng các 

chương trình văn nghệ có nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng theo các chủ đề sự 

kiện, các ngày lễ lớn từng năm (tại phần II văn bản này) để tổ chức tốt các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ từ cơ sở xã, thị trấn đến huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.  Phấn đấu bình quân hàng năm tổ 

chức 01 cuộc Liên hoan, Hội thi văn hóa văn nghệ cấp huyện, dàn dựng từ 01 - 02 

chương trình ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị huyện và tổ chức giao lưu các 

cấp tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện tốt Luật thể dục, thể thao và triển khai có hiệu quả các 

Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn 

hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể 

thao tại các xã, thị trấn sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy 

mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp. Tập trung đầu tư các môn thể thao có thế mạnh của huyện. Tập 

trung chỉ đạo thể thao cơ sở xã, thị trấn. Xây dựng phương án đào tạo và tuyển chọn 

các vận động viên có năng khiếu, lập đội tuyển, cải thiện thành tích các môn thi đấu 

thành tích cao. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm 

công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao các xã, thị trấn. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hội thi, 

hội diễn văn nghệ, liên hoan văn nghệ quần chúng; tổ chức các giải thể thao với 

nhiều bộ môn (Bóng đá, Bóng chuyền, các môn thi đấu thể thao truyền thống của 

dân tộc...), theo lộ trình qua từng năm, bám sát các chủ đề, các sự kiện, các ngày lễ 

lớn; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải 

phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2023); Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm 

kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội Đảng 

các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 

2030; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

- Phát huy công năng các cơ sở văn hóa, thể thao; tổ chức phát động phong trào 

sưu tầm, hiến tặng hiện vật trưng bày Nhà truyền thống Văn hóa dân tộc Vân Kiều - 

Pa Kô. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu 

phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; thực hiện "Chương trình chuyển đổi số 

ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Đề án phát triển văn hóa 

đọc trong cộng đồng. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc. Hưởng ứng Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); các 
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hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao chất lượng phục vụ độc giả đến đọc và mượn sách tại Thư viện; 

Duy trì, thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh. 

2. Thông tin - Truyền thông 

2.1. Tuyên truyền cổ động, lưu động 

- Cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động cổ động trực 

quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của huyện. Tăng 

cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật quảng cáo năm 2012 và Quyết 

định về Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời. Xây dựng Đề án thực hiện Quy hoạch 

quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

- Tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới tổ chức các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt tập trung cao 

điểm cho các đợt tuyên truyền theo các chủ đề sự kiện, các ngày lễ lớn từng năm (tại 

phần II văn bản này), nhằm cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc vượt lên thách 

thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thông 

qua công tác tuyên truyền nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, truyền 

thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; góp phần bồi dưỡng, phát huy chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng bằng nhiều hình thức; Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền 

cổ động trực quan, tuyên tuyền lưu động; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao để lồng ghép tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. 

2.2. Phát thanh - Truyền hình 

- Phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên tinh thần áp dụng công nghệ 

mới, đổi mới nguồn nhân lực, nội dung, phương thức hoạt động, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và công nghệ hiện đại phù hợp với lộ trình số hóa của Chính phủ và 

Quy hoạch phát triển ngành báo chí, phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện 

tử. Phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí 

ngày càng cao của Nhân dân, đồng thời có ảnh hưởng tích cực tới các địa phương 

trong tỉnh. Đổi mới phương thức hoạt động và quản lý theo hướng chuyên môn hóa; 

đảm bảo yêu cầu về năng lực sản xuất, phát sóng các chương trình Phát thanh, 

Truyền hình ngang tầm PT-TH trong tỉnh; đảm bảo chất lượng cao, phong phú, đa 

dạng về nội dung chương trình và hiệu quả hoạt động ba loại hình báo chí Phát 

thanh, Truyền hình và Trang Thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

thu hút đầu tư của huyện. 

- Duy trì xây dựng các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình địa phương 

và chương trình thời sự phát thanh bằng tiếng Bru-Vân Kiều; xây dựng các chương 

trình thời sự phát thanh (06 chương trình/tuần); từ tháng 7/2022 xây dựng 02 chương 

trình thời sự truyền hình/tuần; từ năm 2023, xây dựng 02 chương trình thời sự phát 
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thanh bằng tiếng Bru-Vân Kiều/tháng. Tiếp tục tăng cường thực hiện, sản xuất các 

phóng sự có dẫn hiện trường và nâng cao chất lượng phóng sự. Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp tại các sự kiện, 

hoạt động quan trọng của huyện. 

- Tiếp tục duy trì các trang thiết bị hiện có, bảo đảm phục vụ sản xuất và phát 

sóng chương trình phát thanh số, đăng tải mạng xã hội các chương trình truyền hình 

theo chuẩn HD. Từng bước thực hiện đầu tư mới các trang thiết bị sản xuất và điều 

khiển phát sóng đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn phát thanh, truyền hình. Áp dụng 

công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) 

trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang 

giọng nói và chương trình truyền hình. 

- Đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung trang thiết bị xây dựng, biên tập 

chương trình phát thanh, truyền hình hiện đại đồng bộ đảm bảo chất lượng, chuyển 

đổi công nghệ phát thanh từ phát sóng vô tuyến FM sang công nghệ và các giải pháp 

kỹ thuật công nghệ truyền thanh thông minh IP phù hợp với yêu cầu và quy hoạch 

phát triển cơ sở phát thanh truyền hình huyện và mạng lưới truyền thanh cơ sở xã, 

thị trấn. Phát huy tối đa ưu điểm của giải pháp công nghệ mới: không cần bố trí mặt 

bằng để dựng cột anten, sử dụng hạ tầng mạng IP cho truyền dẫn, cho phép truyền 

thông hai chiều, tối ưu nguồn nhân lực thực hiện công tác phát thanh tại cơ sở PT-

TH huyện.  

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng, tham mưu UBND huyện phê duyệt Đề án 

thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về ban hành chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 

2021-2025. Hoàn thành trước 31/3/2022. Trong đó lưu tâm xây dựng Quy mô phát 

triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025, bao gồm: 

 + Xây dựng kế hoạch: Quy mô, mô hình truyền thanh cấp huyện; Thiết lập hệ 

thống truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông (IP) tại 16/21 xã, thị 

trấn; thiết lập Bảng tin công cộng của huyện, kết nối với hệ thống thông tin nguồn 

tỉnh Quảng Trị. 

 + Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa CSVC, thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội 

dung phát thanh, truyền hình của huyện sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, các phần 

mềm phân tích dữ liệu lớn (Big Data), kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để 

tổng hợp, phân tích, chọn lọc thông tin, phục vụ sản xuất nội dung, lưu trữ, quản lý 

nội dung. 

 + Thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội 

để tăng cường tương tác với người dân. 

 + Lập Đề án quy mô truyền thanh cấp huyện; Rà soát, sắp xếp nhân lực kỹ 

thuật cơ sở PT-TH huyện theo 3 hướng: (1) Đào tạo, bồi dưỡng để quản lý, sử dụng 

các thiết bị kỹ thuật số; hỗ trợ Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn; (2) thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất nội dung (Phóng viên, Biên tập viên); (3) tinh giản biên chế theo 

lộ trình) 

2.3. Trang thông tin điện tử 
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- Phát huy ưu điểm của WebSite, là kênh thông tin nhanh nhất về Hướng Hóa, 

có tỷ lệ thu hút người xem cao, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Là kênh 

truyền thông số của Trung tâm VHTT-TDTT trong bối cảnh của truyền thông mới ở 

kỷ nguyên internet, đưa hình ảnh của Hướng Hóa ra cả nước và thế giới. Cần tiếp 

tục chú trọng, tập trung đầu tư, nâng cấp giao diện và tốc độ truy cập, đầu tư nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật để dễ dàng sử dụng trên các hạ tầng mạng, sử dụng được trên 

mọi thiết bị, nhất là điện thoại di động. 

- Tiếp tục thực hiện tối đa lợi thế trang Thông tin điện tử Trung tâm và tích cực 

nâng cao, đổi mới tiếp cận thông tin mạng dưới nhiều hình thức (chữ viết, hình ảnh, 

truyền hình, phát thanh…), nội dung được cập nhật liên tục và theo yêu cầu thụ 

hưởng của người dân; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị để nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền. 

5. Các điều kiện phục vụ 

5.1. Công tác Hành chính - Tổng hợp, Văn thư 

- Tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

thao. Quan tâm cải cách hành chính công vụ. 

- Tham mưu địa điểm, trụ sở làm việc khi xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm (dự 

kiến tại Nhà văn hóa Văn Kiều - PaKô) theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Tiếp tục tham mưu đề xuất trang bị cơ sở vật chất - thiết bị truyền thanh, 

truyền hình theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Trị. 

- Xây dựng kế hoạch, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ các 

hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các sự kiện. 

- Đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác Quản lý hành chính, 

Văn thư - Lưu trữ. 

5.2. Công tác Tài chính, cơ sở vật chất 

- Xây dựng, thực hiện dự toán kinh phí hoạt động phục vụ nhiệm vụ chuyên 

môn nghiệp vụ và các sự kiện chính trị giai đoạn 2022 - 2025. 

- Lập phương án tham mưu UBND huyện xử lý CSVC các Trạm, Cơ sở 

PT&TH sau khi xây dựng mới Trung tâm VHTT - TDTT mới. 

- Quản lý, sử dụng CSVC - Thiết bị do Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho 

Trung tâm theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Trị; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Hướng 

Hóa. 

- Tham mưu chuyển đổi công nghệ truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin 

- viễn thông. Tham mưu sử dụng nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách của địa phương và các 

nguồn lực xã hội hóa để đầu tư Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn. 
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- Tham mưu UBND huyện thiết lập bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn 

hình LED, màn hình LCD) tại địa điểm công cộng; bố trí nhân lực quản lý, vận hành 

bảng tin điện tử công cộng, kết nối với Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, huyện để 

thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân. 

5.3. Công tác xây dựng đội ngũ 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 

17/4/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm. Nghiên cứu, xây 

dựng đội ngũ trong tình hình mới. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục 

đào tạo, đào tạo lại, xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tính 

chuyên nghiệp cao, vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối 

sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện Kế hoạch 289/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện 

Hướng Hóa về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức huyện giai đoạn 2021-2025 

nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức 

quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh, tin học, ngoại ngữ. Năm 2023, đơn 

vị phấn đấu 100% đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định. 

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy; tinh giản số người làm việc hưởng lương ngân sách 

nhà nước giai đoạn từ 2022 đến năm 2025; sắp xếp lại đội ngũ Tổ Phóng viên, Tổ Kỹ 

thuật phù hợp với việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và Đề án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

Trung tâm VHTT - TDTT huyện kêu gọi cán bộ, viên chức nêu cao vai trò, 

trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất hành động, ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp văn hóa, thông tin truyền thông và thể dục 

thể thao huyện nhà phát triển đi lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh của huyện Hướng Hoá. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- TT HĐND, UBND huyện; 

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

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- CB-CC, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 

 


		2022-01-06T08:19:39+0700
	Việt Nam
	Giám đốc Nguyễn Ngọc Tri<nguyenngoctri@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-06T08:19:59+0700
	Việt Nam
	Giám đốc Nguyễn Ngọc Tri<nguyenngoctri@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-06T08:40:53+0700




