
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022. 

  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” 

thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL, ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, về thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính, quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND, ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Công văn số 1230/SVHTTDL-QLVH&GĐ, ngày 22/7/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, về hướng dẫn xây dựng nội dung, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022; 

 Căn cứ Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đắk Hà (nguồn vốn sự nghiệp); 

 Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân 

sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn huyện; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung 

ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, ngày 28/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện, về điều 

chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùngđồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 
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Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Khai thác tiềm năng, lợi thế của từng xã, thị trấn (gọi chung là địa phương) 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần 

khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của 

huyện; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức của người dân trong công tác 

bảo tồn, phát triển văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. Có các 

giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển văn hóa 

trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Tăng cường công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích 

lịch sử văn hóa và danh thắng gắn với phát triển du lịch bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả 

đầu ra, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Huy động, tập trung các nguồn lực cần thiết để tổ chức thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn huyện năm 2022; đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng của 

Dự án đã được phê duyệt. 

- Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn 

trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi: Tại các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng thực hiện 

- Cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện Dự án số 6 nguồn sự nghiệp về hỗ trợ hoạt động cho 

đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng và tổ chức hoạt động cho 02 đội văn nghệ 

truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện. 
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- Đối tượng: Đội văn nghệ được thành lập tại Nhà rông, Nhà văn hóa - Khu thể 

thao thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, 

tích cực tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

- Phạm vi thực hiện: Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui; thôn Kon Jri, xã 

Ngọk Wang. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. 

- Thành phần tham gia thực hiện 

+ Mời đại diện các đơn vị: UBND xã Đăk Ui, Ngọk Wang; Phòng Dân tộc; 

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

+ Cán bộ Văn hóa xã Đăk Ui, Ngọk Wang. 

- Hình thức thực hiện  

+ Lựa chọn thành lập 02 đội văn nghệ, tổ chức ra mắt đội văn nghệ.  

+ Số lượng thành viên đội văn nghệ: tổng số 30 - 35 người, bao gồm 01 đội 

trưởng, từ 01- 02 đội phó và các thành viên. 

- Hướng dẫn thực hiện 

+ Chi hướng dẫn tổ chức, ra mắt đội văn nghệ;  

+ Mua sắm 70 bộ trang phục truyền thống cho 02 thôn (mỗi thôn 35 bộ trang 

phục gồm trang phục nam và nữ); mua sắm thiết bị âm thanh (02 loa) đáp ứng tối 

thiểu nhu cầu tập luyện, biểu diễn.  

- Sản phẩm 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện; 

+ 02 đội văn nghệ tại thôn dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được thành lập 

và hoạt động có hiệu quả. 

- Kinh phí thực hiện: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn đã được Ủy ban nhân 

dân huyện phân bổ kinh phí tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND, ngày 19/9/2022 với 

tổng kinh phí là: 107 triệu đồng. 

2. Triển khai thực hiện Dự án số 6 nguồn vốn đầu tư và phát triển về hỗ trợ 

đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng dân tộc thiểu số 

- Nội dung thực hiện: Cải tạo Nhà văn hóa hoặc Khu thể thao thôn hiện có 

nhưng đã xuống cấp. 

- Phạm vi thực hiện: Thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui; thôn Kon Gu I, xã Ngọk 

Wang. 
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- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang. 

- Thành phần tham gia thực hiện 

+ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

+ Mời đại diện các đơn vị: Phòng Dân tộc; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Phòng Tài nguyên - Môi 

trường huyện. 

+ Cán bộ Văn hóa xã Đăk Ui, Ngọk Wang.  

+ Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đăk Ui, 

Ngọk Wang.  

- Hình thức thực hiện: Cải tạo Khu thể thao làm sân thể thao đơn giản tại thôn 

Kon Gu I, xã Ngọk Wang; thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui hiện có nhưng đã xuống cấp 

thuộc vùng dân tộc thiểu số, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, tích cực.  

- Hướng dẫn thực hiện 

+ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và 

tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;  

+ Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT, ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở 

y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao và các quy định hiện hành có 

liên quan. 

- Sản phẩm 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện; 

+ Hoàn thành cải tạo khu thể thao thôn.  

- Kinh phí thực hiện: Nguồn vốn đầu tư và phát triển thuộc Ngân sách Trung 

ương tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện với tổng kinh phí là: 321 triệu đồng. 

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tham mưu nội dung xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai dự án số 6 thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi tỉnh Kon Tum năm 2021 - 2022 (kinh phí sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách Trung ương năm 2022). 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung tại mục 1 của Kế hoạch này. 
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- Tổng hợp báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2022. 

- Theo dõi, quản lý kinh phí thuộc Dự án số 6, phối hợp với các các cơ quan, đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. 

2. UBND xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin triển khai thực hiện Dự án số 6 nguồn 

sự nghiệp về hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống đảm bảo đúng quy định 

(tại mục 1 của Kế hoạch này).  

- Chủ trì tham mưu thực hiện nội dung cải tạo Khu thể thao thôn hiện có nhưng 

đã xuống cấp thuộc Dự án số 6 nguồn vốn đầu tư phát triển đảm bảo chất lượng và đúng 

thời gian quy định (tại mục 2 của kế hoạch này).  

- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hoá - Thông tin) trước ngày 30/12/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa 

bàn huyện của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL (b/c);  

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                            
- TT HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Phạm Thị Thương 
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