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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  

thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày  

thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, về tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm, ngày thành lập tỉnh Kon 

Tum (09/02/1913 - 09/02/2023); Công văn số 980-CV/HU, ngày 15/8/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập 

tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023); Thông báo Kết luận của Thường trực 

Huyện ủy về Tờ trình số 202-TTr/UBND, ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện, về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày 

thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Thông qua các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm, ngày thành lập tỉnh 

Kon Tum, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của cán bộ và Nhân dân các dân tộc 

trong huyện; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng và 

phát triển của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói 

chung và huyện Đăk Hà nói riêng. 

- Giới thiệu, quảng bá những thành quả kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 

của tỉnh sau 110 năm xây dựng và phát triển, nhằm động viên cán bộ và Nhân dân 

hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ 

vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa 

đất nước. 

- Cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện phát 

huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, kiên cường bất khuất; thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. 

2. Yêu cầu  

- Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phô trương hình thức và tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. 

- Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đúng các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

II. NỘI DUNG  
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1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

* Nội dung tuyên truyền: Theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng 

dẫn số 19-HD/BTGHU, ngày 31/8/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

* Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền qua hệ thống pano, áp phích trên các trục đường chính; treo cờ 

Tổ quốc, cờ Đảng theo quy định của Nhà nước tại những nơi công cộng, các cơ 

quan, công sở, trường học, cơ sở thờ tự, các doanh nghiệp và các hộ gia đình. 

- Tiếp sóng, đăng tải tin bài, phóng sự từ Đài PT-TH tỉnh Kon Tum, Báo Kon 

Tum và các cơ quan báo chí chính thống; xây dựng các chuyên mục, các phóng sự, 

tin, bài tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử huyện, sóng Truyền thanh - Truyền 

hình huyện, các trang mạng xã hội và Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền thông qua nội dung sinh hoạt Đảng, chính quyền, các tổ chức 

đoàn thể từ huyện đến các khu dân cư trên địa bàn huyện. 

- Tuyên tuyền thông tin lưu động và chiếu phim Phóng sự “Kon Tum - 110 

năm xây dựng và phát triển” và phóng sự Những sự kiện nổi bật trong năm 2022 

trên địa bàn huyện Đăk Hà tại cơ sở (thực hiện 01 lần/tháng tại 01 thôn DTTS). 

- Tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh về chặng đường 110 năm hình thành và phát 

triển của tỉnh Kon Tum nói chung và hơn 28 năm thành lập huyện Đăk Hà nói riêng 

tại Quảng trường 24/3 huyện. 

* Thời gian thực hiện: Tổ chức tuyên truyền trước, trong dịp kỷ niệm, cao 

điểm tập trung từ ngày 25/12/2022 - 15/02/2023. 

* Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

2. Tổ chức các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa 

- Kết hợp tổ chức thăm, tặng quà và chuyển quà của Chủ tịch nước, quà của 

tỉnh, quà của huyện... đến người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử 

cách mạng Điểm cao 601, Nhà bia tưởng niệm Khu Căn cứ kháng chiến xã Đăk Ui. 

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 18/01/2023. 

* Cơ quan chủ trì: Phòng LĐ-TB và XH tham mưu xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện. 

3. Tổ chức Hội nghị liên kết "4 Nhà" gắn với gặp mặt doanh nghiệp Nhân 

ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tổ chức Phiên chợ nông nghiệp sạch trên 

địa bàn huyện 

- Nội dung: Tổ chức Phiên chợ nông nghiệp sạch huyện Đăk Hà; Tổ chức Hội 

nghị đánh giá mối liên kết “4 Nhà” gắn với gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện; Tổ chức biểu diễn văn nghệ. 

* Thời gian tổ chức: 02 ngày, dự kiến ngày 07 và ngày 08 tháng 10 năm 2022. 

* Cơ quan chủ trì: Phòng KT- HT huyện, Phòng NN và PTNN huyện xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện. 
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4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 110 năm, 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum gắn với mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 

2023 

4.1. Tổ chức Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà 

lần thứ I, năm 2022; lựa chọn đội xuất sắc của huyện tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

(Thực hiện theo Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện) 

4.2. Tổ chức Hội thi Văn nghệ quần chúng huyện Đăk Hà chào mừng Kỷ niệm 

110 năm ngày thành lập tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 

25/12/2022 Âm lịch). 

- Địa điểm: Tại Hội trường 24/3 huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

4.3. Tổ chức Chương trình văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 

110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum, gắn với mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 

2023. 

* Nội dung chương trình: 

- Chiếu phim phóng sự “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” và phóng 

sự Những sự kiện nổi bật trong năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

- Chương trình văn nghệ. 

- Đốt lửa truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, xoang. 

- Lãnh đạo huyện chúc Tết. 

- Múa lân sư rồng. 

- Bắn pháo hoa.  

- Kết thúc. 

* Thời gian thực hiện: Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 

30 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

* Địa điểm: Tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện. 

* Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện, Ban Chỉ huy quân sự 

huyện tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

4.4. Tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh về 110 năm thành lập tỉnh Kon 

Tum; gắn với trang trí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức trưng bày ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, 

quốc phòng - an ninh về chặng đường 110 năm hình thành và phát triển của tỉnh 

Kon Tum nói chung và hơn 28 năm thành lập huyện Đăk Hà nói riêng tại Quảng 

trường 24/3 huyện. 

- Thiết kế, xây dựng các tiểu cảnh đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 

khu vực Quảng trường 24/3 huyện; trang trí cờ tại khu vực Tượng đài Văn hóa 

huyện và ngã 4 Hà Mòn. 
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* Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/01/2023, đến hết ngày 26/01/2023 (nhằm 

ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão). 

* Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3 huyện. 

* Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

4.5. Tổ chức Hội chợ Hoa xuân tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/01/2023 đến trước 23 giờ 30 phút, ngày 

21/01/2023 (nhằm ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần); 

- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3 huyện (đoạn từ trước Trụ sở Công an 

huyện đến Trường PTDT Nội trú huyện). Thực hiện sắp xếp vị trí các loại hoa phù 

hợp, đảm bảo mỹ thuật, an toàn. 

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 

triển khai thực hiện. 

4.6. Tổ chức Văn nghệ đường phố Chào đón năm mới 2023 

- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3. 

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Huyện đoàn Đăk Hà chủ trì thực hiện (xây dựng Kế 

hoạch tổ chức riêng). 

4.7. Tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu và Hội Báo xuân năm 2023. 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng Giêng 

năm Quý Mão). 

- Địa điểm: Tại Sân vận động Trung tâm VH- TT - DL và TT huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

5. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum gắn với mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 

2023 

5.1. Tổ chức thi các môn thể thao truyền thống như: Bóng chuyền, Cầu lông, 

Quần vợt, Bóng bàn, Cờ tướng, Kéo co... 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức từ ngày 15/11/2022 đến ngày 

15/01/2023. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

5.2. Tham gia giải bóng đá cúp K5 Sâm Ngọc Linh lần thứ 2, năm 2023. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/02/2023 đến ngày 05/02/2023. 

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Tu Mơ Rông. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện tham mưu triển khai 

thực hiện. 

6. Tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam gắn với 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum 

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 08h00 phút, ngày 03/02/2023. 

- Địa điểm: Tại Hội trường 24/3 huyện. 
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- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, thực hiện. 

7. Phát động các phong trào thi đua 

- Cấp ủy, chính quyền quyết tâm thực hiện về đích việc xây dựng Nông thôn 

mới đối với 02 xã Đăk Ui và Ngọk Wang. Lựa chọn, thực hiện gắn biển khánh 

thành công trình nâng cấp, sửa chữa đường Hai Bà Trưng - thị trấn Đăk Hà; Khởi 

công xây dựng đường nối Tỉnh lộ 671 đến đường Lê Hồng Phong; Khởi công xây 

dựng đường Trường Chinh - TDP 1 và đường Tô Hiến Thành - TDP 2B, thị trấn 

Đăk Hà. 

- Các xã, thị trấn đăng ký 01 đến 02 công trình kỷ niệm, tập trung một số công 

trình có ý nghĩa về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị. 

Khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có 01 công trình. 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua thiết thực 

đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành đạt và vượt 

mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể: Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”; các hoạt động: "Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn", 

chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… 

* Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

8. Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm hình thành và phát 

triển” 

- Thành phần tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Thời gian phát động: Từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022.  

- Hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm.  

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện. 

9. Tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại chất lượng cao và giới thiệu 

sản phẩm OCOP 

- Thời gian thực hiện: 06 ngày, dự kiến từ ngày 05/02 đến ngày 10/02/2023 

(Khai mạc ngày 05/02/2023). 

- Địa điểm: Thành phố Kon Tum. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu triển 

khai thực hiện. 

III. Kinh phí thực hiện  

- Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác chi phục vụ tổ chức các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm tại huyện. 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân 

công xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí báo cáo UBND huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch, đồng thời tổng 

hợp, báo cáo về kết quả thực hiện của các đơn vị về Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ 

đạo. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc phát hành giấy mời đại biểu tham 

dự đối với các sự kiện tổ chức tại huyện.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày 

thành lập tỉnh Kon Tum.  

- Tham mưu thẩm định các nội dung tuyên truyền, các chương trình văn hóa, 

văn nghệ cấp huyện. Xây dựng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền trên Cổng Thông 

tin điện tử huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các 

hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum đảm bảo 

trang trọng, vui tươi. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.  

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả; xây 

dựng nội dung, hình thức maket tuyên truyền trên hệ thống pano nhỏ, pano khổ lớn; 

chú trọng việc kiểm tra, chỉnh trang hệ thống pano, áp phích… 

- Tham mưu xây dựng các phóng sự, chương trình văn nghệ. Hỗ trợ kinh phí 

cho các đơn vị, địa phương có tiết mục văn nghệ tham gia tại chương trình văn nghệ 

tham gia biểu diễn. 

- Thông báo rộng rãi các hoạt động để cán bộ, công chức, viên chức và các 

tầng lớp Nhân dân biết tham gia, đón xem; tổ chức đưa tin, ghi hình. 

4. Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản huyện: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất UBND huyện khởi công, khánh 

thành các công trình trên địa bàn huyện để chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành 

lập tỉnh Kon Tum. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu, bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng, thanh 

quyết toán theo đúng quy định. 

6. Công an huyện: Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 

thông tại khu vực tổ chức Hội chợ Hoa xuân và đêm văn nghệ…; xử lý nghiêm các 

trường hợp gây mất an ninh trật tự trong thời gian tổ chức các hoạt động. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường học tổ chức, tham gia 

các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum, nhất là 

tổ chức cho học sinh tham quan tại các điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn 

huyện. 

8. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 
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- Kiểm tra và kịp thời sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công lộ trên 

đường Hùng Vương đảm bảo điện chiếu sáng trong dịp tết và trang trí led tại khu 

vực Quảng trường 24/3 huyện. 

- Chuẩn bị cây cảnh, hoa trang trí tại các khu vực công cộng (Tượng đài Văn 

hóa huyện, ngã 4 Hà Mòn) và Quảng trường 24/3 huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ chức chương trình văn nghệ (sắp xếp bàn ghế 

cho đại biểu, đảm bảo vệ sinh tại nơi tổ chức...).  

- Sắp xếp, bố trí vị trí Hội chợ Hoa xuân tại khu vực Quảng trường 24/3 huyện 

phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; chủ trì phối hợp với Công 

ty TNHH Môi trường DH, tổ chức dọn vệ sinh, thu dọn rác thải, chất thải hàng ngày 

và sau khi kết thúc Hội chợ hoa xuân (trước giờ giao thừa), sau khi kết thúc chương 

trình văn nghệ. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, điện thắp sáng, cắt tỉa cây xanh tại Nghĩa trang 

liệt sỹ và Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601. 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng KT-HT, Phòng NN và 

PTNN: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, tham mưu xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu đề ra. 

10. Trung tâm Y tế huyện: Bố trí cơ số thuốc, phương tiện và lực lượng tại 

chỗ trực cấp cứu khi cần thiết tại các địa điểm diễn ra các hoạt động; hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn huyện. 

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị về chương trình, nội dung và chủ trì công tác tổ 

chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách 

mạng Điểm cao 601. 

12. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công 

tác thi đua khen thưởng kịp thời.  

13. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị huyện, các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện  

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 

110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum do huyện tổ chức. Thông báo rộng rãi đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, tham gia các hoạt động. 

- Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm 

thành lập tỉnh Kon Tum. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các khu dân cư tổ chức ra quân tổng 

vệ sinh môi trường; thông báo cho Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình. Chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng cần thiết để đảm bảo tham gia các hoạt 

động văn nghệ, thể thao cấp huyện. 

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
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- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành 

lập tỉnh Kon Tum. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam gắn với Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. 

15. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: 

 Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về 

mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người 

Kon Tum; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh 

Kon Tum trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua. Tích cực phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. 

16. Đề nghị Huyện đoàn: Xây dựng kế hoạch tổ chức các Đêm văn nghệ 

đường phố. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức lau chùi các phần mộ 

tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện; dọn vệ sinh tại khuôn viên trước, trong và xung quanh 

Nghĩa trang liệt sỹ, Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601 trước ngày 15/01/2023.  

17. Đề nghị Trung tâm Chính trị huyện: Tạo điều kiện về Hội trường, âm 

thanh, ánh sáng để tổ chức các hoạt động chào mừng tại Hội trường 24/3 huyện.  

18. Đề nghị Điện lực Đăk Hà: Đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra 

các hoạt động chào mừng, nhất là trong thời gian diễn ra Chương trình văn nghệ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum của 

UBND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- UBND tỉnh; 

- Sở VH,TT&DL; 

- Sở TT&TT; 

- TT Huyện ủy;                                                                                          

- TT HĐND huyện; 

- TT UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (t/h); 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Phạm Thị Thương 
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