
UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 14/KH-VHTT-TDTT            Hướng Hoá, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 

I. Công tác quản lý 

- Chỉ đạo, thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2021. 

- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

cuối năm. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, báo 

cáo.  

- Chỉ đạo lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ, Tuyên truyền cổ động; kiểm tra, khảo 

sát và xử lý kịp thời thực trạng của hệ thống Pa nô tuyên truyền trong mùa mưa 

bão. 

- Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 

2021; xây dựng kế hoạch năm 2022. Đề xuất chương trình công tác trọng tâm của 

UBND huyện. 

- Chỉ đạo hoàn thành dứt điểm các thủ tục quản lý đất cơ quan. 

- Kiểm tra hiện trạng tài sản, đất đai các cơ sở, các Trạm… 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ 

Đại hội và Khai mạc Đại hội TDTT huyện. 

- Chỉ đạo thu thập, sản xuất nội dung tuyên truyền (nội dung số) trên sóng 

phát thanh, Website và mạng xã hội theo hướng đổi mới, hiệu quả; Chỉ đạo thử 

nghiệm ứng dụng phần mềm phát thanh viên ảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong chương trình phát thanh, truyền hình. 

- Tập trung cập nhật, khai thác thông tin của WebSite cơ quan.  

- Tiếp tục theo dõi sửa chữa Sân vận động huyện, CSVC-TB phục vụ Đại hội 

TDTT; Thường chuyên chú trọng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức lao động 

vệ sinh các cơ sở. 

- Chỉ đạo các tổ, bộ phận tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ cơ 

sở vật chất phục vụ công tác. 

- Chỉ đạo thực hiện phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, an 

toàn thông tin, con người và vật kiến trúc. 

- Chỉ đạo công tác tài chính cuối năm 2021; Xây dựng dự toán năm 2022.  

II. Chuyên môn nghiệp vụ cụ thể 

1. Tổ Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình 

- Trực vận hành kỹ thuật theo quy định; Thực hiện giờ phát, giờ trực đã thống 

nhất. 

  - Kiểm tra, nắm tình hình công tác truyền thanh cơ sở tại các xã, thị trấn; Kịp 

thời thông tin, hỗ trợ đảm bảo công tác truyền thanh cơ sở trong mùa mưa bão. 



- Chăm lo công tác vệ sinh khuôn viên; Nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh 

trật tự tại Nhà công vụ.  

- Kiểm tra, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật chuyên ngành, duy trì chế độ 

bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị máy móc cơ sở Phát thanh - Truyền hình và các cụm 

loa phát thanh; Tiến hành lắp đặt cụm loa phát thanh tại ngã tư Đường Hùng 

Vương. 

2. Tổ Phóng viên phát thanh truyền hình 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sản xuất tin, phóng sự có dẫn 

hiện trường, các chương trình phát thanh có phỏng vấn. 

- Thử nghiệm chương trình phát thanh, truyền hình ứng dụng phần mềm phát 

thanh viên ảo sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh (AI), báo cáo kịp thời lãnh đạo 

Trung tâm. 

- Xây dựng chương trình thời sự truyền hình và phát thanh địa phương đảm 

bảo số lượng và nâng cao chất lượng. Sản xuất tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời 

tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tuyên truyền 

về phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới và công tác tiêm phòng vắc 

xin; Thông tin tình hình mưa lũ và công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn; Tuyên 

truyền các mô hình xây dựng nông thôn mới, các điển hình tiên tiến, các gương 

người tốt việc tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết 

hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và tuyên truyền cổ động trực 

quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); 

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11);… 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình thời sự phát thanh tiếng Bru-Vân 

Kiều. 

3. Tổ Văn hóa - TDTT 

- Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

xã hội hóa tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pa nô, áp phích năm 2022. 

- Khẩn trương hoàn thành thiết kế các Pano tuyên truyền. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, đăng tải tin tức kịp thời trên Website đơn vị.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VI và 

Phương án tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh 2021 - 2022.  

- Phối hợp phục vụ các hoạt động, sự kiện của huyện và các cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường quản lý, khai thác công năng cơ sở vật chất; Thường xuyên lập 

phương án 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. 

4. Tổ Hành chính - Tổng hợp 

- Theo dõi, đôn đốc cơ quan thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành 

chính, thời giờ làm việc. 



- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng; báo cáo năm 2021; xây dựng kế 

hoạch năm 2022. 

- Hoàn thành sửa chữa hư hỏng Điện, Ngói Nhà Văn hóa Vân Kiều - Pa Kô;  

Thay mới Pano Cổng B: Thanh lý; Tư vấn, thiết kế, xin bố trí vốn thực hiện. 

- Tham mưu phương án tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Phương 

án xét nâng lương năm 2022. 

- Dứt điểm thực hiện báo cáo giải trình về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất của Sân vận động, Nhà thi đấu TDTT. Xúc tiến hoàn thành các thủ tục quản lý 

đất đai cơ quna. 

- Đôn đốc nhà thầu triển khai sửa chữa công trình Nhà thi đấu, Sân vận động 

theo đúng tiến độ. 

- Phối hợp với các bộ phận thực hiện tốt công tác tham mưu mua sắm, sửa 

chữa CSVC, thiết bị phục vụ hoạt động. 

- Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 11/2021 cho 

CBCC-VC, các chế độ chính sách khác; Thanh toán nợ công. 

III. Phối hợp với đoàn thể 

1. Công đoàn cơ sở 

- Tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày Lễ 

lớn. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động thể thao cho đoàn viên công đoàn. 

- Tiếp tục phối hợp tổ chức lao động; thường xuyên chăm lo công tác vệ sinh 

tại trụ sở chính và các cơ sở.  

- Chuẩn bị phương án xét Đề tài khoa học - sáng kiến; bình xét thi đua, khen 

thưởng năm 2021. 

2. Đoàn viên thanh niên 

- Chăm sóc cây trồng, an toàn mùa mưa bão; Chủ động làm xanh, sạch, đẹp 

cơ quan, các cơ sở.  

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- CC, VC Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 
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