
                   

 

  Kính gửi:  

    - Công chức Văn hóa - Thông tin các xã, thị trấn; 

    - Cán bộ, công chức Phòng VH&TT huyện. 

 

 Để công tác tổng hợp xây dựng báo cáo đi vào nề nếp, chất lượng, kịp thời 

phục vụ công tác tham mưu UBND huyện lãnh đạo, điều hành; Phòng VH&TT huyện 

hướng dẫn cán bộ, công chức cơ quan Phòng VH&TT huyện và Công chức Văn hóa 

- Thông tin cấp xã, thị trấn xây dựng Đề cương báo cáo tháng, quý, 6 tháng và báo 

cáo năm, như sau: 

 I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG/QUÝ/6 

THÁNG VÀ NĂM  

 1. Kết quả công tác tham mưu UBND huyện, UBND xã, thị trấn   

 - 

- 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 - Đối với cán bộ, công chức cơ quan Phòng VH&TT huyện, báo cáo theo 

chức năng, nhiệm vụ do Trưởng Phòng phân công. 

 - Đối với công chức cấp xã báo cáo theo chức năng, nhiệm của công chức 

xã cụ thể: 

 + Lĩnh vực văn hóa cơ sở (di tích, bảo tồn, bảo tàng, quảng cáo, hương ước, 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. 

 + Lĩnh vực gia đình và Phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”: 

 + Lĩnh vực thể dục, thể thao: 

 + Lĩnh vực du lịch: 

 + Lĩnh vực thông tin (bao gồm CNTT, chữ ký số, mail công vụ, Văn phòng điện 

tử, CCHC,…). 

 + Lĩnh vực truyền thông (bao gồm: công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh, 

trang thông tin điện tử, tuyên truyền, cổ động qua các hình thức khác,…) 

   3. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện/ xã tại kỳ họp giao ban 

tháng trước (mục này là báo cáo tháng) và (nếu có). 

  

 

UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số: 26/VHTT 
Về hướng dẫn xây dựng Đề cương báo cáo 

định kỳ.  

Sông Hinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN ĐẾN 

 1. Công tác tham mưu UBND huyện, xã, thị trấn 

 2. Về nhiệm vụ chuyên môn (chi tiết theo mục 2. Phần I) 

 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

 

 IV. MỘT SỐ LƯU Ý 

1. Thời gian gửi báo: 

 - Báo cáo tháng (tính từ 25 tháng trước đến ngày 25 tháng báo cáo). 

 - Báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm (tính từ ngày 20 tháng cuối quý trước 

đến ngày 20 của tháng cuối quý, tháng 6 và tháng 12 hàng năm). 

 2. Đối với các xã Báo cáo phải có xác nhận của lãnh đạo UBND xã hoặc Công 

chức Văn hóa - Thông tin xã tham mưu UBND xã, thị trấn báo cáo. 

 3. Báo cáo này áp dụng thực hiện kể từ tháng 5/2022. Đối với công chức cơ 

quan Phòng VH&TT huyện áp dụng thực hiện từ tháng 4/2022. 

 Đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Phòng VH&TT huyện và Công chức Văn 

hóa – Thông tin xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND các xã, thị trấn (biết chỉ đạo). 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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