
    UBND HUYỆN ĐĂK HÀ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VHTTDL&TT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

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

 

 

KẾ HOẠCH  

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) 

và mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc 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). 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện xây dựng 

Kế hoạch 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) và 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao 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. 

- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, 

tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thể 

dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

 



 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. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức, 

trọng tài, Ban Giám khảo. Nêu cao tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, trung 

thực, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thi đấu. 

- 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 

1. Hội thi Văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao 

1.1. Quy mô tổ chức, đối tượng tham gia Hội thi văn nghệ quần chúng và 

thi đấu các môn thể thao: 

a) Quy mô tổ chức: Cấp huyện (các nội dung thi đấu thể thao chỉ được tổ 

chức khi có từ 03 đội hoặc 03 vận động viên trở lên đăng ký). 

b) Đối tượng tham gia: 

 - Diễn viên tham gia Hội thi văn nghệ quần chúng (sau đây gọi tắt là hội thi) 

và Vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao (sau đây gọi tắt là thi đấu) là 

công dân hiện đang học tập, công tác, lao động sản xuất trên địa bàn huyện Đăk Hà, 

có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa bàn từ 03 tháng trở lên; diễn viên, vận 

động viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải là cán bộ, viên chức, người lao 

động đang hưởng lương tại cơ quan, đơn vị từ 03 tháng trở lên (tính đến thời điểm 

khai mạc); là học sinh của các đơn vị trường học… không can án hoặc bị kỷ luật, có 

đủ sức khỏe tham gia hội thi và thi đấu.  

 * Lưu ý: Trường hợp diễn viên, vận động viên đã hợp lý hóa về hợp đồng, hộ 

khẩu hay giấy tờ khác nhưng Ban Tổ chức xét thấy thực tế diễn viên, vận động viên 

không phải là người của huyện thì diễn viên, vận động viên đó không được tham gia 

hội thi và thi đấu. 

- Mỗi diễn viên, vận động viên chỉ được đăng ký tham gia hội thi và thi đấu 

cho 01 đơn vị; diễn viên, vận động viên của đơn vị chủ quản nào thì đăng ký thi và 

thi đấu cho đơn vị đó. Nếu đơn vị chủ quản không trưng tập thì diễn viên, vận động 

viên được phép tham gia hội thi và thi đấu cho cho đơn vị khác (phải có văn bản 

đồng ý của đơn vị chủ quản).  

- Đơn vị tham dự hội thi và thi đấu gồm các xã, thị trấn; các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện; Các khối gồm: khối các cơ quan, đơn vị huyện; khối lực 

lượng vũ trang huyện; khối trường học, được tổ chức như sau: 

+ Khối Đảng- Đoàn thể gồm: Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện. Do Văn phòng 

Huyện ủy làm Trưởng khối.  



+ Khối Nội chính gồm các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tư pháp, 

Tòa án nhân dân, Phòng Nội vụ, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Hạt Kiểm 

lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy. Do Phòng 

Tư pháp làm Trưởng khối. 

+ Khối Kinh tế gồm các cơ quan, đơn vị: Điện Lực, Kho bạc Nhà nước, Chi 

cục Thống kê, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô 

thị. Do Kho bạc Nhà nước làm Trưởng khối.  

+ Khối Văn hóa - xã hội gồm các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên- Môi trường, 

Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bảo Hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Dân 

tộc. Do Văn phòng HĐND - UBND làm Trưởng khối. 

+ Khối Lực lượng vũ trang gồm: Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện. Do Công an huyện làm Trưởng khối. 

+ Khối Trường học gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường THPT Nguyễn Du, Trường PTDT 

Nội trú. Do Trường THPT Trần Quốc Tuấn làm Trưởng khối. 

1.2. Nội dung thi đấu thể thao 

1.2.1. Quy định chung: 

a) Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu lông, 

Bóng bàn hiện hành do Tổng cục thể dục thể thao ban hành; các điều luật sửa đổi, 

bổ sung và Điều lệ các môn thi đấu. 

b) Trang phục thi đấu: Vận động viên tham gia thi đấu mặc trang phục thể 

thao theo quy định. Vận động viên mang 01 số áo cố định trong suốt quá trình tham 

dự giải. 

1.2.2. Giải Cầu lông 

a) Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. 

b) Số lượng: Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia thi đấu 01 đoàn vận động viên 

gồm 01 Trưởng đoàn,  01 Huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và các vận động viên. 

c) Thể thức thi đấu: Tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký, Ban tổ chức 

sẽ chọn thể thức thi đấu cho phù hợp.  

d) Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 29/12/2022- 02/01/2023 tại Nhà thi đấu Cầu 

lông, TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. 

+ Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29/12/2022. 

+ Bế mạc: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 02/01/2023.  



- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: Mời Trưởng đoàn, huấn luyện 

viên các đội tuyển, đúng 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2022 về tại phòng họp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện để họp (thay cho giấy mời). 

1.2.3. Giải Bóng bàn nam, nữ 

a) Nội dung thi đấu: gồm 04 nhóm tuổi, cụ thể: 

- Nhóm 1: Từ 07 đến 15 tuổi (Sinh năm 2015-2007) thi đấu đơn nam, đơn nữ. 

- Nhóm 2: Từ 16 đến 20 tuổi (Sinh năm 2006-2002) thi đấu đơn nam, đơn nữ. 

- Nhóm 3: Từ 21 đến 45 tuổi (Sinh năm 2001-1977) thi đấu đơn nam, đơn nữ, 

đôi nam. 

- Nhóm 4: Từ 45 tuổi trở lên (Sinh năm 1976 trở về trước) thi đấu đơn nam, 

đơn nữ, đôi nam. 

b) Số lượng: Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia thi đấu 01 đoàn vận động viên, 

gồm 01 Trưởng đoàn,  01 Huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và các vận động viên.  

c) Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký tham dự giải, 

Ban tổ chức sẽ sắp xếp về thể thức thi đấu cho phù hợp. 

d) Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 29/12/2022- 02/01/2023 tại Nhà Văn hóa TTN, 

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

+ Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29/12/2022. 

+ Bế mạc: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 02/01/2023.  

- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: Mời Trưởng đoàn, huấn luyện 

viên các đội tuyển, đúng 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2022 về tại phòng họp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để họp (thay cho giấy mời). 

1.2.4. Giải Quần vợt mở rộng 

a) Đối tượng tham gia giải: Là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ 

quan, đơn vị, mặt trận và đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, các 

tầng lớp Nhân dân và các vận động viên thuộc Câu lạc bộ quần vợt của huyện; mời 

một số vận động viên các Câu lạc bộ, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. 

b) Nội dung thi đấu: Đơn nam và đôi nam, được chia thành 02 nhóm: trên 

45 tuổi và dưới 45 tuổi. 

c) Thể thức thi đấu: Tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký, Ban tổ chức 

sẽ chọn thể thức thi đấu cho phù hợp.  

d) Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 07 - 08/01/2023 tại Sân Quần vợt - Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện. 

+ Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07/01/2023. 

+ Bế mạc: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 08/01/2023.  



- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: Mời Trưởng đoàn, huấn luyện 

viên các đội tuyển đúng 08 giờ 00 phút, ngày 05/01/2023 về tại phòng họp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để họp (thay cho giấy mời). 

1.2.5. Giải Bóng chuyền nam, nữ 

a) Nội dung thi đấu: Bóng chuyền nam và Bóng chuyền nữ. 

b) Số lượng thành viên: Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia thi đấu 01 đoàn 

vận động viên gồm  01 đội tuyển nam và 01 đội tuyển nữ; mỗi đội tuyển có không 

quá 15 thành viên gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và 12 

vận động viên. 

c) Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng đơn vị đăng ký tham dự giải, Ban tổ 

chức sẽ sắp xếp chia thành 02 hạng A và B  dành cho nam và 01 hạng dành cho nữ. 

d) Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 30/01 – 03/02/2023 tại Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông huyện. 

+ Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30/01/2023. 

+ Bế mạc: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 03/02/2023.  

- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: Mời Trưởng đoàn, huấn luyện 

viên các đội tuyển, đúng 08 giờ 00 phút, ngày 27/01/2022 về tại phòng họp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để họp (thay cho giấy mời). 

1.2.6. Hồ sơ đăng ký 

- Danh sách các thành viên tham gia giải, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, 

hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, số áo và chức vụ trong đội tuyển (có chữ ký và 

đóng dấu của đơn chủ quản). 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp 

hoặc giấy cam kết của đơn vị chủ quản về sức khỏe của vận động viên tham gia giải. 

- Văn bản thống nhất về vận động viên đối với các vận động viên không thuộc 

đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp (nếu có). 

- Hình thẻ của từng vận động viên hoặc hình chụp chung cả đội tuyển (gửi 

qua email Trungtamvanhoadakha@gmail.com hoặc Zalo đồng chí Nguyễn Tấn Học 

số điện thoại 0833.597.909). 

- Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền 

thông huyện Đăk Hà chậm nhất vào các thời điểm sau: 

+ Môn Cầu lông, Bóng bàn: Ngày 26/12/2022. 

+ Môn Quần vợt: Ngày 04/01/2023. 

+ Môn Bóng chuyền: Ngày 18/01/2023. 
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1.3. Hội thi Văn nghệ quần chúng 

1.3.1. Thời gian, địa điểm tổ chức: Từ ngày 12 - 13/01/2023, tại Hội trường 

24/3 huyện Đăk Hà.  

- Khai mạc vào lúc 7h30 phút ngày 12/01/2023. 

- Bế mạc vào lúc 16h ngày 13/01/2023. 

- Thời gian ráp nhạc, chạy chương trình: Ngày 10-11/01/2023. 

- Thời gian họp bốc thăm thứ tự thi: Mời đội trưởng các đội đúng 08 giờ 00 

phút, ngày 09/01/2023 về tại phòng họp Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện để họp (thay cho giấy mời). 

1.3.2. Nội dung: 

- Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước 

con người Việt Nam nói chung, về Đăk Hà nói riêng và những thành tựu đã đạt được 

trong công cuộc đổi mới của đất nước. 

- Ca ngợi những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc 

huyện Đăk Hà đã đạt được trong thời gian qua. 

 - Khuyến khích các đơn vị thể hiện các ca khúc viết về quê hương Đăk Hà. 

 1.3.3. Hình thức thi: 

 - Mỗi đội thể hiện 01 chương trình liên hoàn đảm bảo có từ 03 tiết mục trở 

lên và phải có 02 thể loại hát, múa.... 

 - Thời gian thể hiện của mỗi đội tối đa 30 phút kể cả phần giới thiệu. 

 - Các đội dự thi sẽ được chia thành 2 bảng: 

 + Bảng A gồm các đơn vị: Khối Khối Đảng- Đoàn thể, Khối Nội chính, Khối 

Kinh tế, Khối Văn hóa – xã hội, Khối Lực lượng vũ trang, Khối trường học, các 

doanh nghiệp nhà nước. 

 + Bảng B gồm: Các xã, thị trấn. 

1.3.4. Hồ sơ đăng ký 

- Các đơn vị nộp danh sách đăng ký tiết mục dự thi về Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà chậm nhất vào ngày 06/01/2023. 

1.4. Khen thưởng, kỷ luật: 

1.4.1. Khen thưởng: Căn cứ vào thành tích các đội đạt được Ban Tổ chức sẽ 

trao các giải như sau: 

a) Môn bóng chuyền: Có 3 nội dung (Nam hạng A, Nam Hạng B và Nữ) với 

nội dung có từ 6 đội tham gia trở lên sẽ trao đồng hạng 3. 

- 03 Giải Nhất gồm: Huy chương vàng và tiền thưởng 3.000.000/giải;  

- 03 Giải Nhì gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 2.000.000/giải; 

- 05 Giải Ba gồm: Huy chương đồng và tiền thưởng 1.000.000/giải;  



- Các giải phụ đối với nội dung Nữ và Nam hạng A: Cầu thủ xuất sắc và 

Chuyền hai xuất sắc, gồm: Giấy khen và tiền thưởng 300.000đ/giải.  

b)  Đối với môn bóng bàn: Có 02 nội dung (đơn nam, đơn nữ và đôi nam) cho 

2 nhóm tuổi (nhóm 07 đến 15 tuổi và nhóm 16 đến 20 tuổi); có 03 nội dung (đơn nam, 

đơn nữ và đôi nam) cho 2 nhóm tuổi (nhóm 18 đến 45 tuổi và nhóm trên 45 tuổi). 

- 08 Giải Nhất đơn nam, đơn nữ gồm: Huy chương vàng và tiền thưởng 

400.000đ/giải; 

- 08 Giải Nhì đơn nam, đơn nữ gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 

300.000đ/giải; 

- 08 Giải Ba đơn nam, đơn nữ gồm: Huy chương đồng và tiền thưởng 

200.000đ/giải; 

- 02 giải Nhất đôi nam gồm: Huy chương vàng và tiền thưởng 700.000đ/giải; 

- 02 giải Nhì đôi nam gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 500.000đ/giải; 

- 02 giải Ba đôi nam gồm: Huy chương đồng tiền thưởng 300.000đ /giải. 

c) Môn Cầu lông: Có 5 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ). 

- 02 Giải Nhất đơn gồm: Huy chương vàng và tiền thưởng 400.000đ/giải;  

- 02 Giải Nhì đơn gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 300.000đ/giải; 

- 02 Giải Ba đơn gồm: Huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ/giải; 

- 03 giải Nhất đôi gồm: Huy chương vàng và tiền thưởng 700.000đ/giải; 

- 03 giải Nhì đôi gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 500.000đ/giải; 

- 03 giải Ba đôi gồm: Huy chương đồng tiền thưởng  300.000đ/giải. 

d) Môn Quần vợt: Có 2 nội dung (dưới 45 tuổi và trên 45 tuổi). 

- 2 Giải Nhất gồm: Cúp, Huy chương vàng và tiền thưởng 1.000.000/giải; 

- 2 Giải Nhì gồm: Huy chương bạc và tiền thưởng 800.000đ/giải;  

- 04 Giải Ba gồm: Huy chương đồng và tiền thưởng 600.000đ/giải. 

e) Văn nghệ quần chúng: 

- Giải tiết mục (gồm 2 bảng) 

+ 02 giải A gồm: Giấy khen và 1.000.000đ/ giải; 

+ 04 giải B gồm: Giấy khen và 800.000đ/ giải; 

+ 06 giải C gồm: Giấy khen và 500.000đ/ giải; 

+ 10 giải khuyến khích gồm: Giấy khen và 300.000đ/giải. 

- Giải toàn đoàn: 

+ 01 giải Nhất gồm: Giấy khen và 3.000.000đ; 

+ 02 giải Nhì gồm: Giấy khen và 2.000.000đ/giải; 



+ 03 giải Ba gồm: Giấy khen và 1.500.000đ/giải; 

+ 05 giải Khuyến khích gồm: Giấy khen và 1.000.000đ/giải. 

1.4.2. Kỷ luật 

Các thành viên trong đội tuyển không chấp hành Điều lệ giải, quy định của 

Ban Tổ chức, quyết định của trọng tài tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ 

luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo. Trong quá 

trình tham gia giải nếu đội tuyển, vận động viên nào bỏ cuộc giữa chừng với bất kỳ 

lý do gì sẽ bị truất quyền thi đấu và xóa thành tích thi đấu của đội tuyển, vận động 

viên đó. 

2. 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 

2.1. Thời gian: Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 28/01/2023. 

2.2. Địa điểm: Khu vực Quảng trường 24/3 huyện Đăk Hà. 

2.3. Về tiểu cảnh trang trí Xuân Quỹ Mão 2023: gồm 05 tiểu cảnh cụ thể 

- 01 tiểu cảnh trung tâm, ở giữa sân quảng trường. 

- 02 tiểu cảnh khu vực vỉa hè phía Huyện ủy. 

- 02 tiểu cảnh khu vực vỉa hè phía UBND huyện. 

- Trang trí cờ, hoa tại khu vực Tượng đài văn hóa huyện và ngã 4 Hà Mòn. 

2.4. Về trưng bày và triển lãm ảnh:  

- Nội dung: Những 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. 

- Số lượng: 30 bức ảnh kích thước 40cm x 60cm được đặt trên giá treo ảnh. 

- Địa điểm trưng bày tại khu vực Quảng trường 24/3 xen kẻ với các tiểu cảnh 

trang trí Xuân Quý Mão 2023. 

3. 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. 

3.1. Thời gian: Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 

tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

3.2. Địa điểm:  

- Phương án 1: Tại Sân Vận động Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và 

Truyền thông huyện Đăk Hà. 

- Phương án 2: Tại Sân Quảng trường 24/3 huyện Đăk Hà (sẽ không thực hiện 

nội dung Đốt lửa truyền thống). 

3.3. 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 (gồm 10 tiết mục xuất sắc trong hội thi Văn nghệ 

quần chúng).  

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

- Lãnh đạo huyện chúc Tết.  

- Múa lân sư rồng.  

- Bắn pháo hoa.  

- Kết thúc.  

4. Đêm thơ nguyên tiêu 2023 

4.1. Thời gian: Vào lúc 19h30 phút ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

4.2. Địa Điểm: Nhà Văn hóa TTN, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch 

và HTTDL&TT huyện. 

4.3. Nội dung: Biểu diễn các tác phẩm thơ, nhạc do các nhà thơ, nhạc sĩ trong 

hội văn học nghệ thuật của huyện và các tác phẩm của các nhà thơ, nhạc sĩ trong 

tỉnh sáng tác và các tác phẩm các bài thơ, bài hát ca ngợi Đảng và Bác Hồ. 

5. Tham gia giải bóng đá K5 Sâm Ngọk Linh 2023 

5.1. Nội dung thi đấu: Thi đấu Bóng đá mini (05 người). 

5.2. Thời gian, địa điểm thi đấu và tập luyện: 

 - Thời gian, địa điểm tập luyện: Từ ngày 27/01/2023 đến ngày 02/02/2023 

tại Sân Vận động - Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện. 

 - Thời gian, địa điểm thi đấu: Ngày 03/02/2023 đến ngày 05/02/2023 tại  

Sân bóng đá Mini trung tâm huyện Tu Mơ Rông. 

  5.3. Số lượng vận động viên tham gia: 15 người (gồm 12 vận động viên, 01 

trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 săn sóc viên) vận động viên được tuyển chọn 

ở các câu lạc bộ bóng đá và các xã, thị trấn trên địa bàn. 

III. Kinh phí 

- Các đơn vị tham gia hội thi văn nghệ quần chúng các giải thể thao tự túc về 

kinh phí tập luyện, ăn ở, đi lại và trang phục thi đấu, biểu diễn của đội mình. 

- Kinh phí tổ chức Hội thi Văn nghệ quần chúng; Thi đấu thể thao; Trưng bày, 

triển lãm ảnh, trang trí xuân Quỹ Mão; Văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa; Đêm thơ 

nguyên tiêu; Tham gia giải Bóng đá K5: UBND huyện cấp bổ sung cho Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện tổ chức thực hiện. 

- Kinh phí bắn pháo hoa: Nguồn UBND huyện thực hiện xã hội hóa giao cho 

Cơ quan Quân sự huyện thực hiện. 

 

 

 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

tuyên truyền cổ động trực quan đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong và 

ngoài huyện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Ban 

Giám khảo các giải thi đấu thể thao và Hội thi Văn nghệ Quần chúng; tham mưu bài 

phát biểu khai mạc và bế mạc hội thi văn nghệ quần chúng và các giải thi đấu thể 

thao cho lãnh đạo UBND huyện.  

- Xây dựng và phát hành Điều lệ của các môn thi đấu thể thao và Thể lệ hội 

thi Văn nghệ Quần chúng. Tổ chức họp chuyên môn, xếp lịch thi đấu, thứ tự thi đảm 

bảo quy định. 

- Xây dựng phóng sự Những sự kiện nổi bật trong năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà đảm bảo chất lượng. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất và tổ chức thành công các giải 

thi đấu thể thao, Hội thi văn nghệ quần chúng; Văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa đêm 

giao thừa; Trưng bày ảnh, trang trí xuân; Đêm thơ Nguyên tiêu; tham gia giải Bóng 

đá K5… theo kế hoạch. 

2. Đề nghị Phòng Nội vụ: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông huyện, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

thành lập Ban Tổ chức và công tác thi đua khen thưởng theo quy định.  

3. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện: Chuẩn bị vật tư y tế và cử y, bác sĩ trực 

cứu thương kịp thời trong quá trình tổ chức các trận đấu thể thao và hoạt động văn 

nghệ kết hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa.  

4. Đề nghị Công an huyện: Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi đấu trong 

suốt quá trình tổ chức các giải thi đấu thể thao và hoạt động văn nghệ kết hợp bắn 

pháo hoa đêm giao thừa.  

5. Đề nghị Cơ quan Quân sự huyện:  

- Chủ trì nội dung bắn pháo hoa và phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao – Du lịch và Truyền thông huyện tổ chức thành công chương trình văn nghệ kết 

hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa 2023. 

- Điều hành kỹ thuật bắn pháo hoa đảm bảo an toàn trước và trong thời gian 

diễn ra bắn pháo hoa không xảy ra cháy nổ khu vực xung quanh vị trí bắn. 

6. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tạo điều kiện cho học sinh tham gia 

thi đấu (nếu có); tạo điều kiện cử viên chức tham gia làm trọng tài phục vụ các giải 

thi đấu; Cử giáo viên có năng khiếu ngâm thơ và hát biểu diễn tại Đêm thơ Nguyên 

tiêu 2023 (theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

huyện). 

7. Đề nghị Trung tâm chính trị huyện: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh 

sáng tại Hội trường 24/3 để tổ chức Hội thi Văn nghệ quần chúng. Bố trí đồng chí 



Dương Văn Tiến phục vụ âm thanh trong hoạt động Hội thi văn nghệ quần chúng, 

Chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa đêm giao thừa. 

8. Đề nghị Trung tâm dịch vụ môi trường đô thị: Chủ trì phối hợp với 

Trung tâm Văn hóa Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện chuẩn bị 

bàn ghế đại biểu; chuẩn bị củi để đốt lửa truyền thống; thực hiện dọn vệ sinh trước, 

trong và sau 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. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện thực hiện trang trí Xuân Quý Mão tại khu vực Quảng trường 24/3, 

Tượng đài văn hóa và ngã 4 Hà Mòn. 

9. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị huyện, Mặt trận và 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các trường học và các doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện: Tuyển chọn diễn viên, vận động viên, thành lập đội, tổ chức tập 

luyện và tham gia Hội thi văn nghệ, thi đấu thể thao đạt chất lượng. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) và mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão - 2023. Kính đề nghị UBND các xã, thị trấn, các Doanh nghiệp Nhà nước, 

các trường THPT, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:            
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQVN huyện;  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;  

- Các cơ quan, đơn vị huyện;  

- Các đơn vị, lực lượng vũ trang;  

- Các doanh nghiệp Nhà nước;  

- Các trường THPT;  

- Lưu TTVH.  

TM. TRUNG TÂM VH-TT-DL&TT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trà Giang 
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