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I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm 2021 - 2030.  

Vượt lên trên khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh, tập thể cán bộ, 

viên chức Trung tâm VHTT-TDTT huyện đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, bám sát 

mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh của huyện. Thực hiện tốt chủ đề trọng tâm năm 2021 "Chỉ đạo trọng tâm - 

Hành động quyết liệt - Khôi phục sản xuất - Phát triển bền vững", tập trung xây 

dựng kế hoạch, cụ thể hóa các giải pháp khả thi theo Kết luận số 15-KL/HU ngày 

15/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về nhiệm vụ năm 2021; 

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Hướng Hóa 

thông qua Kế hoạch phát tiển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, 

phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đề ra.  

1. Công tác Thông tin - Truyền thông 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị và ngày 

lễ lớn của quê hương, đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; "Xuân biên giới thắm tình quân dân” dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; Lễ Giao nhận quân năm 2021; Tết Trồng cây - Xuân Tân Sửu năm 2021; Kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); 75 

ngày thể thao Việt Nam (27/3); Đại hội Thể dục thao cấp xã, thị trấn và Đại hội 

Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa lần thứ VI; Kỷ niệm 75 năm người Vân Kiều - 

Pa Kô được mang họ Hồ của Bác (26/6); công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm 

cứu nạn, hỗ trợ, khắc phục, phục hồi, tái tạo sản xuất sau mưa bão thiên tai; diễn 

biến dịch bệnh và công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19; phòng, 

chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm....;  

- Chú trọng thông tin tuyên truyền cổ động trực quan: thay mới 37 panô, 420 

áp phích, hơn 300 băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại; xã 

hội hóa tuyên truyền cổ động trực quan hơn 140 mặt ápphích và 10 mặt panô. 

- Thực hiện tốt tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, mạng xã hội: 

xây dựng 282 chương trình thời sự phát thanh (05-06 chương trình/tuần), 52 
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chương trình thời sự truyền hình (01 chương trình/tuần) và 12 chương trình thời sự 

phát thanh tiếng Bru - Vân Kiều (01 chương trình/tháng); thực hiện hơn 2.000 tin, 

256 bài viết và 104 phóng sự (chuyển hơn 100 phóng sự và 100 tin bài cộng tác với 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị). 

- Duy trì chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 19h/ngày, chương trình 

thời sự phát thanh huyện Hướng Hóa; thực hiện kỹ thuật vận hành và vệ sinh công 

nghiệp máy móc, thiết bị; thường xuyên hướng dẫn, phối hợp và khai thác có hiệu 

quả các Đài truyền thanh xã, thị trấn.  

- Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền 

thanh cấp huyện (theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Trị). 

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

- Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao huyện tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa lần thứ VI và tham gia Đại hội 

Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành 

công Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn, đặc biệt là Đại hội điểm tại xã Tân 

Long; tổ chức thành công 02 môn thi đấu (môn Bóng bàn nam - nữ, môn Bóng 

chuyền nam - nữ) tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa; tham gia môn 

Bóng bàn nam - nữ tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; tham gia đua thuyền truyền 

thống Lễ hội "Thống nhất non sông" tỉnh Quảng Trị; phối hợp ngành Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Hướng Hóa năm 2021. 

- Tổ chức tham quan, giới thiệu phòng trưng bày hiện vật nhân kỷ niệm 75 

năm người Vân Kiều - Pa Kô được mang họ Hồ của Bác (26/6). 

- Tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4” 

và văn hóa đọc tại huyện năm 2021; thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc tại Thư 

viện huyện. 

3. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan 

- Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021; Sửa đổi, bổ sung 

các Quy chế, Quy định nội bộ (Quy tắc ứng xử; Quy chế nâng lương trước thời 

hạn; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công... 

- Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; phối 

hợp, phục vụ các sự kiện: trao quà "Xuân biên giới thắm tình quân dân”, Hiến máu 

nhân đạo, Lễ phát động “Tết trồng cây - Xuân Tân Sửu năm 2021”, Lễ phát động 

trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực triển khai các dự án điện 

gió. 

- Tổ chức trồng 30 cây xà cừ, 40 cây hoa giấy tại khuôn viên cơ sở Phát thanh 

- Truyền hình và trụ sở chính.  

- Giải thể các Trạm phát lại PT&TH Hướng Phùng, PT&TH A Túc (Lìa); xây 

dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. 
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- Cử cán bộ, viên chức và người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ (03 người học trung cấp chính trị, 01 

người học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 02 người học Quản lý nhà 

nước ngạch chuyên viên, 01 người học đại học, 06 người tham gia bồi dưỡng kiến 

thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4).  

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ngân sách, thực hiện đúng chế độ 

chính sách. Quản lý và phát huy hiệu quả tài sản. Đầu tư mua sắm cơ sở vật chất - 

thiết bị phục vụ công tác cho cán bộ viên chức; sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh; sửa 

chữa, thay thế điện chiếu sáng; tháo dỡ, lắp đặt, sửa chữa máy điều hòa và lắp đặt 

hệ thống camera bảo vệ tại trụ sở chính; sửa chữa các công trình Sân vận động, Nhà 

thi đấu TDTT huyện phục vụ Đại hội Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa lần thứ 

VI. 

- Phối hợp làm mới hệ thống panô phục vụ công tác tuyên truyền cổ động tại 

ranh giới giữa Hướng Hóa và ĐaKrông; Sửa chữa Cổng chào huyện. 

- Phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất. 

- Chăm lo thường xuyên công tác vệ sinh, đảm bảo vệ sinh công sở, đặc biệt là 

Sân vận động, các cơ sở trực thuộc. 

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ các Ban chỉ đạo theo phân công. Chỉ đạo giảm 

nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Khám tuyển Nghĩa vụ quân sự; 

Kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại xã Hướng Linh. 

- Tập trung xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, đăng tải tin tức và các thông tin 

phục vụ công tác quản lý trên Trang thông tin điện tử Trung tâm VHTT-TDTT 

huyện. 

4. Kết qủa thi đua năm 2021 

- Cuối năm 2021, cơ quan tổ chức đánh giá, xếp loại có: 03 hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, 20 hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị 03 Chiến sỹ thi đua cơ sở, 23 

lao động tiên tiến, 06 giấy khen. Ngoiaif ra còn nhiều CBVC được các Sở, Ngành 

tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. 

- Năm 2021 Khối thi đua Văn hóa, Xã hội huyện xét cơ quan đạt Tập thể lao 

động tiên tiến, đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen.  

II. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021 - 2025, năm diễn ra các ngày lễ, sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng của 

quê hương, đất nước; Trên cơ sở định hướng của Huyện ủy, UBND huyện về xây 

dựng, phát triển nhanh và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chủ động ứng 

phó, thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nâng cao đời sống nhân dân; 

Thực hiện Chủ đề năm 2022: "Chỉ đạo quyết liệt - Phòng dịch an toàn - Hỗ trợ 

đầu tư - Phát triển ổn định"; Trung tâm VHTT-TDTT huyện xác định mục tiêu, 
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nhiệm vụ, huy động tối đa các nguồn lực, đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp thực 

hiện kế hoạch trọng tâm năm 2022 như sau: 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

- Tiếp tục chú trọng hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành; hiệu quả công tác 

với yêu cầu ngày càng cao phù hợp với xu thế phát triển mới, trong thời kỳ chuyển 

đổi số; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đảm bảo yêu cầu các công việc, nhiệm 

vụ đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022. 

- Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực điều hành của cán bộ quản lý; chú 

trọng chỉ đạo thực hiện việc tự học, tự rèn luyện, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ 

viên chức, đáp ứng yêu cầu công tác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm thời giờ làm việc.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc tự học tập, bồi dưỡng Tin học, sử dụng 

thành thạo máy tính phục vụ công tác; Thực hiện Kế hoạch chương trình học tập 

ngoại ngữ cho cán bộ viên chức giai đoạn 2022 - 2030 (Theo Quyết định 1659/QĐ-

TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, công văn 3266/BNV-ĐT ngày 

01/7/2020 của Bộ Nội vụ). 

- Chú trọng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch Năm - Tháng - Tuần, đảm 

bảo điều hành cơ quan thông suốt, bộ máy chạy đều. Đảm bảo trách nhiệm của 

từng cán bộ viên chức trong việc tiếp nhận và thực hiện kế hoạch đột xuất khi được 

giao. 

- Tập trung đầu tư thiết bị và áp dụng triệt để ứng dụng CNTT trong quản lý, 

điều hành, trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc tìm kiếm, xây dựng, 

đăng tải thông tin quản lý, chỉ đạo trên Trang thông tin điện tử Trung tâm VHTT-

TDTT huyện. Sử dụng tối ưu Nhóm Zalo, sử dụng phần mềm họp trực tuyến, sử 

dụng đồng bộ mail công vụ (...@quangtri.gov.vn). 

- Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ viên chức 

theo vị trí việc làm. Thực hiện luân chuyển một số vị trí việc làm, một số cán bộ 

viên chức có khả năng phát triển để thâm nhập thực tế trên nhiều lĩnh vực công tác 

nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài. Kiên quyết xử lý, thực hiện điều động, thuyên 

chuyển, đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực trình độ yếu, 

không đủ kỹ năng để công tác; không chịu học tập, nghiên cứu; có hiện tượng tự 

diễn biến, tự chuyển hóa; cố tình không chấp hành chủ trương, kế hoạch của cơ 

quan, đoàn thể; thiếu gương mẫu, thiếu trung thực, có nguy cơ mất đoàn kết, lười 

biếng, nề hà, ngại khó, ngại khổ, thiếu sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung; cố 

tình lơ là, chây ỳ, vi phạm, cản trở sự phát triển chung.  

- Tham mưu các cấp đầu tư xây dựng mới Trung tâm VHTT-TDTT huyện 

theo tinh thần 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; Đầu tư CSVC phát thanh, 

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

HĐND tỉnh Quảng Trị.  
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- Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình áp dụng các công nghệ mới 

phục vụ phát thanh truyền hình. Bố trí cán bộ sử dụng công nghệ mới, vận hành 

máy móc thiết bị theo công nghệ mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công 

tác. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn theo 

từng nhóm lĩnh vực; Nâng cao vị trí, vai trò của các các Phó Giám đốc, các Tổ 

trưởng, Tổ phó về trách nhiệm quản lý hành chính và quản lý, chỉ đạo thực hiện 

công tác theo ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị được phân công. 

2. Công tác Thông tin truyền thông 

2.1. Tham mưu 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. Trong đó lưu tâm xây dựng Quy mô phát 

triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 bao gồm: Xây dựng kế hoạch về quy mô, 

mô hình truyền thanh cấp huyện; thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng Công 

nghệ thông tin - Viễn thông (IP);  

Lập Đề án quy mô truyền thanh cấp huyện; hiện đại hóa CSVC, thiết bị kỹ 

thuật, số hóa sản xuất nội dung phát thanh, truyền hình; Rà soát, sắp xếp nhân lực 

kỹ thuật cơ sở PT-TH huyện (với các nội dung cụ thể tại Kế hoạch giai đoạn 2022 - 

2025).  

* Phó Giám đốc Nguyễn Công Sang chỉ đạo, các Tổ Phóng viên, Kỹ thuật 

thực hiện, hoàn thành, xin ý kiến cơ quan, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trước 

31/3/2022. 

2.2. 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: Kỷ niệm 92 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02) và Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; 115 

năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng 

Trị (01/5) gắn với lễ hội Thống nhất non sông; 47 năm ngày giải phóng miền Nam 

(30/4); Tuyên truyền Lễ hội vì hòa bình năm 2022, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm 

chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7). 

Tuyên tuyền về Đại hội Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa lần thứ VI; chuỗi các 

hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh - Giải 

phóng Hướng Hóa (09/7/2023).  

* Phó Giám đốc Nguyễn Công Sang chỉ đạo, Tổ Phóng viên phối hợp các Tổ 

thực hiện. 

2.3. Tập trung thực hiện tốt tuyên truyền qua hệ thống phát thanh; tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội  

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất nội dung phát thanh số theo yêu cầu. Xây dựng 

chương trình thời sự phát thanh (06 chương trình/tuần), truyền hình địa phương (01 

chương trình/tuần) đến hết tháng 6/2022, phấn đấu từ 01/7/2022 xây dựng chương 

trình truyền hình địa phương (02 chương trình/tuần); thời sự phát thanh tiếng Bru-
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Vân Kiều (01 chương trình/tháng) ngày càng chất lượng, phù hợp xu thế phát triển 

mới. Phấn đấu sản xuất 320 chương trình thời sự phát thanh, 104 chương trình thời 

sự truyền hình; trên 2.360 tin, bài viết và 500 phóng sự cập nhật trên Trang thông 

tin điện tử Trung tâm VHTT-TDTT huyện và mạng xã hội Face Book. Tích cực 

cộng tác với các Báo, Đài Trung ương, Khu vực và địa phương trong và ngoài tỉnh 

Quảng Trị, cổng thông tin điện tử UBND huyện Hướng Hóa, cổng thông tin điện tử 

các Sở, Ngành.  

* Phó Giám đốc Nguyễn Công Sang chỉ đạo, Tổ Phóng viên phối hợp các Tổ 

thực hiện. 

2.4. Thông tin tuyên truyền bằng cổ động trực quan. Xây dựng, sửa chữa các 

thiết chế, cụm panô, áp phích tuyên truyền; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu nhân kỷ 

niệm các ngày lễ, sự kiện và tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Phát huy mạnh mẽ 

công tác xã hội hóa tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn huyện. Tham mưu thực 

hiện tốt Quyết định 4447/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời. 

Xây dựng nội dung, chương trình để tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng 

ghép thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

* Phó Giám đốc Lê Quốc Hải chỉ đạo, Tổ VH-TDTT phối hợp các Tổ thực 

hiện. 

2.5. Lập Đề án nghiên cứu thực trạng, đề xuất Quy hoạch sắp xếp, quy mô cơ 

sở phát thanh truyền hình cấp huyện trực thuộc Trung tâm VHTT-TDTT huyện, 

phương án sắp xếp viên chức kỹ thuật viên trực vận hành truyền thanh, các giải 

pháp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật khi áp dụng công nghệ truyền thanh mới. 

Nghiên cứu phương án tối ưu thực hiện tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Duy trì 

phát sóng chương trình thời sự địa phương; bảo đảm công tác vệ sinh công nghiệp 

máy móc, thiết bị; tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các xã, thị trấn để phát huy 

hiệu quả các Đài truyền thanh cơ sở. 

- Đổi mới, nâng cấp tổng thể Website Trung tâm VHTT-TDTT huyện, chú 

trọng cập nhật tin tức hoạt động của huyện, tập trung mạnh việc cập nhật tin tức, 

ông tin tuyên truyền của cơ quan; xây dựng kho dữ liệu để khai thác, tìm kiếm 

thông tin. 

* Giám đốc chỉ đạo, Tổ Kỹ thuật, Phóng viên, Tổng hợp - Hành chính thực 

hiện. 

3. Công tác Thể dục thể thao, Văn hóa và Thư viện 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 và các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm 2022 (Theo công văn 

số 1611 ngày 14/12/2021, công văn số 1662 ngày 22/12/2021 của Sở VH-TT&DL);  

- Tổ chức các hội thi, hội diễn và tham gia các chương trình giao lưu bản sắc 

văn hóa dân tộc. Phối hợp các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác 
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bảo tồn văn hóa dân tộc; tham mưu UBND huyện tổ chức “Ngày hội Văn hóa các 

dân tộc” tại huyện. 

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức vận động hiến tặng, sưu tầm hiện 

vật, tư liệu tại Nhà truyền thống văn hoá dân tộc Vân Kiều - PaKô mang họ Hồ của 

Bác chào mừng Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 

(09/7/2023). 

- Quản lý, bảo dưỡng,, sửa chữa và phát huy tối đa công năng Nhà thi đấu Thể 

dục thể thao, Sân vận động và Nhà truyền thống văn hoá dân tộc Vân Kiều - Pa Kô 

mang họ Hồ của Bác. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị phục vụ tốt Lễ giao nhận quân năm 2022, 

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và các hoạt động khác của 

huyện. 

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

14/01/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về phát triển Thể dục thể thao. 

Duy trì tốt phong trào TDTT quần chúng từ cơ sở xã, thị trấn đến huyện; Chú trọng 

phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. 

Lưu tâm các chỉ số phát triển các thiết chế văn hóa, TDTT. 

- Tiếp tục tổ chức các môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể dục 

thể thao huyện Hướng Hóa lần thứ VI năm 2021 - 2022 (Kéo co nam, nữ; Cờ vua 

nam, nữ; Bóng đá nam 11 người; Đẩy gậy nam, nữ; Cầu lông nam, nữ; Cờ tướng 

nam, nữ; Điền kinh nam, nữ; Việt dã nam, nữ); tham gia thi đấu các môn tại Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021 - 2022 (Bóng chuyền 

nam, nữ; Cầu lông nam, nữ; Đẩy gậy; Đua thuyền Lễ hội “Thống nhất non sông” 

năm 2022; Võ cổ truyền; Điền kinh nam, nữ; Việt dã nam, nữ; Bóng đá Nam 11 

người). 

- Tuyển chọn vận động viên tham gia giải thể thao Người Khuyết tật tỉnh 

Quảng Trị; giải Cầu lông (nam, nữ) các nhóm tuổi;  

- Tổ chức giải Bóng chuyền (nam, nữ) chào mừng Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8) và Quốc khánh (02/9). 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4); Duy trì thực hiện tốt công tác Thư 

viện và phục vụ bạn đọc tại Thư viện huyện. 

* Phó Giám đốc Lê Quốc Hải chỉ đạo, Tổ VH-TDTT phối hợp các Tổ thực 

hiện. 

4. Các điều kiện phục vụ công tác  

4.1. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức 

- Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, viên chức; Đẩy 

mạnh làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng 
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ý thức, trách nhiệm, thái độ cống hiến, xả thân vì lợi ích chung. giữ gìn đoàn kết 

thân ái, hợp tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

về chỉ tiêu biên chế năm 2022; Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 

của UBND tỉnh về Giao chỉ tiêu biên chế năm 2022. Nghiên cứu sắp xếp và tổ chức 

lại các Tổ chuyên môn nghiệp vụ; Bổ sung, điều chỉnh, phân công lao động; sắp 

xếp, bố trí, luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ viên chức theo vị trí việc làm và 

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực 

tế; Thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025. 

- Thực hiện tốt các Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy tắc ứng 

xử của cán bộ, viên chức, Quy chế Thi đua - Khen thưởng, Quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn...; Bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn đối với Quy chế Chi 

tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành lãng phí. 

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay 

nghề (chuyên sâu một việc, biết tường tận nhiều việc, sẵn sàng thực hiện bất cứ 

công việc khi được phân công); Phát động phong trào tự học, tự rèn luyện trong cán 

bộ, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức được bồi dưỡng, học tập 

nâng cao trình độ, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuẩn, 

vững về chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng CNTT 

trong công tác; tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho Đại hội Chi 

bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 

2022 - 2027. 

- Từ năm 2022 thực hiện xây dựng Đề án, trình UBND huyện thẩm định, phê 

duyệt; rà soát, sắp xếp và thực hiện theo lộ trình phù hợp đối với nhân lực viên chức 

ngạch kỹ thuật viên (hiện đang làm việc tại cơ sở PT-TH huyện) theo 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 Đề án, lộ trình. 

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

- Tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các Sở ngành tỉnh; Phối hợp 

các cơ quan, đơn vị huyện đầu tư xây dựng mới Trung tâm VHTT-TDTT huyện.  

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, quản lý, khai thác cơ sở 

vật chất, thiết bị phát thanh, truyền hình cấp huyện. 

- Tập trung cao độ chăm lo công tác hành chính công sở (mục tiêu năm 2022 

phấn đấu làm đẹp công sở); mua sắm, sửa chữa, quản lý, bảo quản các điều kiện 

làm việc đáp ứng yêu cầu hành chính công sở, hiện đại, giảm bớt áp lực giấy tờ của 

cán bộ, viên chức. Quán xuyến tổng thể hệ thống nhà cửa, vật kiến trúc, quản lý 
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phương tiện, điện nước, các điều kiện khác,... đề xuất kịp thời để giảm bớt hao phí 

do hư hỏng thiết bị. 

- Tập trung tối đa công tác hành chính văn phòng; Rà soát cụ thể, lập lại toàn 

bộ hồ sơ sổ sách, quản lý hành chính, lưu trữ của cơ quan. Đề cao chất lượng, chính 

xác, trách nhiệm của cán bộ tham mưu; nâng cao chất lượng văn bản đi, đảm bảo 

đúng thể thức, chính xác về nội dung và đúng thời gian. 

- Hoàn thành dứt điểm cấp Giấy CNQSD đất đang quản lý. 

- Thực hiện tốt Quy chế về công tác Văn thư, lưu trữ; quản lý hệ thống văn 

bản hành chính đảm bảo thông tin hai chiều; việc cập nhật văn bản đi, đến đảm bảo 

đúng quy trình và thời hạn; thực hiện số hóa công tác Văn thư. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh trật tự, an toàn cơ quan, công tác bảo vệ; 

thực hiện tốt lễ tân phục vụ và vệ sinh công sở; phối hợp quản lý tốt nhà công vụ; 

quản lý cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ công tác.  

4.3. Công tác Tài chính - Cơ sở vật chất 

- Thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí năm 

2022 phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đảm bảo yêu cầu công tác. Chủ động 

cân đối các nguồn kinh phí đảm bảo chế độ chính sách, hoạt động của đơn vị đúng 

lề lối, quy định; chủ động đề xuất đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua 

sắm tài sản phục vụ nhu cầu công tác, các điều kiện hoạt động tại trụ sở chính, các 

cơ sở trực thuộc. 

- Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở mới; phát triển CSVC - TB 

phục vụ phát thanh truyền hình, các thiết chế văn hóa, thể thao. Khẩn trương hoàn 

thành thanh lý Pano cổng B, tham mưu xây dựng mới Pano, sửa chữa cổng chào 

huyện. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, mua sắm, sửa chữa, quản 

lý và phát huy hiệu quả tài sản. Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

* Đối với các lĩnh vực điều kiện phục vụ công tác do Giám đốc chỉ đạo, Tổ 

Tổng hợp - Hành chính phối hợp các Tổ trưởng tham mưu thực hiện. 

Trung tâm VHTT-TDTT huyện yêu cầu cán bộ, viên chức tập trung phấn đấu 

thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

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

- TT 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; 

- CB, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 
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