
 

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

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

Số: 38/VHTT-TDTT 

V/v đề xuất, tham mưu xây dựng 

Chương trình công tác trọng tâm 

Hướng Hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Văn phòng HĐND&UBND huyện Hướng Hóa. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1253/UBND-VP ngày 31/10/2022 của UBND 

huyện Hướng Hóa về việc đề xuất xây dựng chương trình công tác trọng tâm 

năm 2023, Công văn số 1340/UBND-VP ngày 14/11/2022 của UBND huyện về 

việc đề xuất nội dung chương trình công tác năm 2023; Trung tâm VHTT-TDTT 

huyện đề xuất tham mưu như sau: 

 

TT Nội dung công việc 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

CẢ NĂM 

1 

Tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; các 

hoạt động chào mừng các ngày 

lễ lớn, các sự kiến chính trị 

trọng đại của quê hương, đất 

nước; chú trọng tuyên truyền 

các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 55 năm Ngày Chiến 

thắng Khe Sanh – Giải phóng 

Hướng Hóa (09/7/1968 - 

09/7/2023). 

Huyện ủy, 

UBND huyện; 

BCĐ các ngày lễ 

lớn của huyện 

Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; các 

phòng, ban cấp 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

QUÝ I 

1 

Tuyên truyền, trang trí khánh 

tiết Tết trồng cây Xuân Quý 

Mão năm 2023 

UBND huyện 
Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, ban 

ngành huyện; 

UBND các xã, 

thị trấn 

2 
Tuyên truyền Lễ giao nhận 

quân năm 2023 
UBND huyện 

Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, ban 

ngành huyện; 

UBND các xã, 

thị trấn 

QUÝ II 

1 

Tổ chức các hoạt động Văn 

hóa, văn nghệ và các giải thể 

thao chào mừng kỷ niệm 55 

năm Ngày Chiến thắng Khe 

Sanh – Giải phóng Hướng Hóa 

(09/7/1968 – 09/7/2023). 

Huyện ủy, 

UBND huyện; 

BCĐ các ngày lễ 

lớn của huyện 

Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; các 

phòng, ban cấp 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 



 

2 

Tham gia các hoạt động Văn 

hóa, văn nghệ, thể thao do tỉnh 

tổ chức chào mừng kỷ niệm 55 

năm Ngày Chiến thắng Khe 

Sanh – Giải phóng Hướng Hóa 

(09/7/1968 – 09/7/2023). 

Huyện ủy, 

UBND huyện; 

BCĐ các ngày lễ 

lớn của huyện 

Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; các 

phòng, ban cấp 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

QUÝ III 

1 

Tuyên truyền, trang trí khánh 

tiết Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày 

Chiến thắng Khe Sanh – Giải 

phóng Hướng Hóa (09/7/1968 

– 09/7/2023). 

Huyện ủy, 

UBND huyện; 

BCĐ các ngày lễ 

lớn của huyện 

Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; các 

phòng, ban cấp 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

QUÝ IV 

1 

Thực hiện phóng sự Tổng kết 

cuối năm 2023, chào Xuân 

mới năm 2024 

UBND huyện 
Trung tâm 

VHTT-TDTT 

Các cơ quan, ban 

ngành huyện; 

UBND các xã, 

thị trấn 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Hải 
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