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UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ    
     TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO 

– TRUYỀN THÔNG

 #SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  
                 #DiaDiemNgayBanHanh

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 4/2022

Căn cứ Chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của 
UBND thành phố Tam Kỳ; Chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2022 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố. Trong 
tháng 4/2022, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố Tam Kỳ 
tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ 
Thành ủy và Quy định 06-QĐ/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ thành ủy 
Tam Kỳ; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả công 
tác cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác quản lý, điều hành xử lý các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu UBND 
thành phố xét tuyển, thi tuyển hoặc tuyển dụng viên chức nhằm ổn định đội ngũ 
viên chức, bộ máy làm việc tại đơn vị. (Giám đốc, các Phó Giám đốc, Phòng TH-
HC theo dõi thực hiện).

2. Tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nhân kỷ niệm các 
ngày lịch sử và các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương: Kỷ niệm 47 
năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Giỗ Tổ Hùng Vương 
(10/3/AL); các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia; các hoạt động của lễ 
hội Tam Kỳ mùa Hoa sưa 2022; tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành 
phố, công tác đảm bảo TTĐT và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Tiếp tục 
tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Xây 
dựng phương án quản lý tuyên truyền và khai thác dịch vụ quảng cáo tại Pano 
mạn hình led ở QT 24/3 (Đ/c Xuân, đ/c Thiên theo dõi chỉ đạo thực hiện).

3. Tập trung tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 
trong chương trình lễ hội “Tam Kỳ -Mùa Hoa Sưa” năm 2022. (Đ/c Dũng chỉ đạo 
thực hiện).

4. Triển khai kế hoạch du lịch năm 2022; hoàn thành nội dung, in ấn phát 
hành tập gấp giới thiệu quảng bá du lịch Tam Kỳ. Tiếp tục bổ sung nội dung, 
hình ảnh trên website du lịch Tam Kỳ. (Đ/c Hoàng chỉ đạo thực hiện).

5. Tập huấn và tham gia đạt kết quả cao nhất tại các giải thể thao vô địch tỉnh 
Quảng Nam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam năm 2022: Điền 
Kinh, Bóng chuyền Nam. Chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức và tham gia thi 
đấu giải Võ Cổ truyền vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022. Đồng thời, tổ chức 
thành công giải đua thuyền truyền thống, giải cờ làng trong chương trình lễ hội 
“Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa năm 2022”. Phối hợp Ngân hàng Sacombank chuẩn bị 
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các điều kiện tổ chức Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng 
đồng”. (Đ/c Hoàng chỉ đạo thực hiện).

6. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, 
hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ nhất, Ngày Sách 
và Bản quyền thế giới (23/4) năm 2022 trong khuôn khổ Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa 
Hoa Sưa năm 2022”. Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng Phương án quản 
lý, tổ chức hoạt động Thư viện và quảng bá, giới thiệu về du lịch Tam Kỳ tại Nhà hàng 
cafe Tam Kỳ - Quảng trường 24/3. (Đ/c Thiên chỉ đạo thực hiện).

7. Tổ chức tập luyện và tham gia đạt kết quả tốt nhất tại cuộc thi “Tìm kiếm 
tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam năm 2022; phối hợp với phòng GD&ĐT, 
Thành đoàn và Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức Hội thi Mĩ thuật thiếu 
nhi thành phố năm 2022. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT-TH 
huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 
“Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa năm 2022”; xây dựng chương trình tổ chức không gian 
sinh hoạt văn hóa về đêm tại QT 24/3. (Đ/c Hoàng chỉ đạo thực hiện)

8. Hoàn thành công tác thống kê lập biểu thông tin cơ sở dữ liệu di tích lịch 
sử văn hóa trên địa bàn thành phố; khảo sát hiện trạng, thiết lập hồ sơ quản lý các 
ngôi mộ Danh nhân và sỹ phu yêu nước trên địa bàn thành phố. Mở cửa đón 
khách tham quan tại Nhà truyền thống thành phố nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày 
giải phóng miền Nam (30/4/1975- 30/4/2022). Tổ chức Lễ dâng hương tưởng 
niệm các Vua hùng nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch tại Nhà truyền 
thống thành phố. (Đ/c Thiên chỉ đạo thực hiện).

9. Tiếp tục làm việc với các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân về công tác 
phối hợp, ký kết hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo và các nội dung hoạt động 
thuộc các lĩnh vực khác trong năm 2022 trên sóng truyền thanh, truyền hình 
thành phố. Tập trung đẩy mạnh công tác XHH trên các lĩnh vực tuyên truyền cổ 
động trực quan, văn nghệ, thể thao và du lịch. (Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện).

10. Rà soát các thủ tục hồ sơ đầu tư công các công trình văn hóa, du lịch và 
tu bổ, trùng tu các di tích do UBND thành phố giao, phối hợp các phòng ban liên 
quan tham mưu lãnh đạo thành phố phê duyệt triển khai thực hiện. Ký hợp đồng 
thi công công trình đầu tư, tu bổ, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố (Nhà Văn hóa thiếu nhi) và Lăng thờ 
Đức ông Nam Hải tại xã Tam Thanh. (Đ/c Dũng chỉ đạo thực hiện).

11. Khảo sát đề xuất phương án sửa chữa hồ bơi phục vụ công tác dạy học 
phổ cập bơi. Thực hiện công tác tuyển sinh, duy trì và phát triển các lớp năng 
khiếu; nghiên cứu thực hiện mô hình liên kết tổ chức các hoạt động dạy học phù 
hợp; xây dựng phương án cụ thể để duy trì công tác dạy và học trong điều kiện 
thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình dịch covid-19. (Anh Hoàng chỉ đạo thực 
hiện).

12. Chuẩn bị nội dung báo cáo, đăng ký lịch làm việc với Thường trực 
Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện các 
mặt công tác trong quý I/2022 và những năm qua; phương hướng nhiệm vụ 9 
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tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành 
phố.

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm tháng 4/2022 của Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố Tam Kỳ. Đề nghị các tổ, bộ phận 
và cán bộ VC-NLĐ cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện; Bộ phận văn phòng 
theo dõi tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:                                     
- Sở VHTT&DL; Sở TT&TT; Đài PT-TH Q.Nam;                                                                                     
- TT UBND thành phố;
- Đ/c Bùi Ngọc Ảnh – CT UBND TP;             (Báo cáo)  
- Đ/c Nguyễn Hồng Lai - PCT UBND TP;                                     
- P.Nội vụ, VH&TT, GD-ĐT, TC-KH; 
- VPHĐND-UBND TP;
- Chi bộ, BGĐ, BCH CĐ, các tổ CM (thực hiện);                       

- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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