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UBND HUYỆN KON RẪY 

TRUNG TÂM VH-TT-DL&TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-TTVHTTDLTT               Kon Rẫy, ngày       tháng        năm  

  

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập 

huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022) gắn với  

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày19 tháng 11 năm 2021 của UBND 

huyện Kon Rẫy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và 

thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022). 

Căn cứ Hướng dẫn số 14- HD/BTG, ngày ngày13 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày chia tách 

và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022). 

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

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày ngày chia tách 

và thành lập lại huyện Kon Rẫy nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định 

những kết quả nổi bật về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ 

và Nhân dân huyện Kon Rẫy đã đạt được qua chặng đường 20 năm. 

- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng 

cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời phát động phong trào thi 

đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2021- 2025 đã đề ra. 

- Thông qua các hoạt động tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh của 

huyện để các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện, các cán bộ, công chức, những 

người con xa quê hiểu thêm về huyện Kon Rẫy sau 20 năm tái lập từ đó tiếp tục 

quan tâm ủng hộ, chung tay góp sức xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn 

minh. 

- Tạo không khí vui tươi, hân hoan, phấn khởi cho Nhân dân trên địa bàn đón 

tết Nguyên đán “Nhâm Dần 2022”. Qua đó Nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

huyện đón tết cổ truyền Tân Sửu vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh 

đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 

trật tự ở địa phương. 

- Tạo nên những điểm vui chơi cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong 

những ngày vui xuân, đón tết Cổ truyền của dân tộc. 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và 

thành lập lại huyện gắn với tuyên truyền trong dịp tết Nguyên đán “Nhâm Dần 

2022”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, có sức lan tỏa lớn, huy động 

được đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời 

phải đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập 

lại huyện phải đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng và nhà nước, trang trọng, 

an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan 

toả trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

- Công tác tuyên truyền phải trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, đảm bảo đúng 

chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy với nhiều hình thức phong phú, 

sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh KRT và Báo Kon Tum. 

- Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum đưa tin, phóng sự về kết quả, 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và 

thành lập huyện Kon Rẫy và công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/11/2021 đến hết ngày 15/2/2022. 

2. Trên sóng Truyền thanh huyện. 

- Mở chuyên mục: Kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập lại huyện 

Kon Rẫy. 

- Đưa tin các hoạt động về phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ 

niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy; các hoạt động của cấp 

ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho Nhân dân…. 

- Xây dựng chương trình truyền thanh Tết 2022 phát trên sóng FM. 

- Thời gian thực hiện: Từ 1/11/2021 đến hết ngày 15/2/2022. 

3. Xây dựng phóng sự: Kon Rẫy 20 năm ổn định và phát triển. 

- Nội dung: Đánh giá quá trình 20 năm chia tách và thành lập huyện Kon 

Rẫy. 

- Thời lượng: 20-25 phút. 

- Thời gian: Xin ý kiến đề cương trước ngày 15/12/2021; tổ chức thực hiện 

xong trước 30/12/2021. 

4. Xuất bản Tập san 

Thực hiện theo kế hoạch riêng của Ban Tổ chức. 
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5. Triển lãm ảnh, chủ đề: Kon Rẫy 20 năm ổn định và phát triển. 

-  Nội dung: Hình ảnh Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo huyện qua các thời 

kỳ; Công tác phát triển kinh tế, xã hội; an ninh quốc phòng; công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị; gương người tốt, việc tốt.. 

-  Dự kiến số trang: 8 trang, 320 ảnh. 

- Thời gian, địa điểm triển lãm: Từ ngày 15-20/01/2022 tại Nhà Văn hóa; 

Ngày 21 - 25/01/2022 tại Hội trường Trung tâm. 

- Thời gian: Xin ý kiến đề cương trước ngày 15/12/2021; tổ chức thực hiện 

xong trước 10/01/2022. 

 6. Tuyên truyền pano, băng rôn, đèn Led. 

- Làm mới 320 m2 nội dung các pano lớn trên địa bàn gồm: Sân vận động 

huyện (12x4,5m); Thị trấn 2 cụm (10x4m) và (8x3m); Đăk Ruồng 1 cụm kép 

(10x4m) và Đăk Tờ Re 01 cum (8x4m). 

- Làm mới 220m2 pa nô nhỏ gồm: 28 cụm (0,6x2,9m) tại Quảng trường Kon 

Braih; 20 cụm(0,8 x 2,4m) tại Cầu Kon Braih. 

- Làm mới 40m2  tại Hội trường Trung tâm. 

- Làm mới 30m2 khung bằng sắt (16 x 1,8m) đặt trước sân Hội trường Trung 

tâm. 

- Làm mới 20 cụm pano hộp vuông đặt tại Quảng trường Kon Braih. 

- In, căng 14 câu khẩu hiệu (10x0,8m) treo ngang đường gồm: Thị trấn 4 

câu, Tân Lập 4 câu, Đăk Ruồng 06 câu. 

- Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn Led tại Cầu thị trấn, Quảng trường, Cầu 

Kon Braih. 

- Thời gian: Pano hoàn thành xong trước ngày 20/12/2021; băng rôn treo 

trước và sau Lễ kỷ niệm và Tết nguyên đán Nhâm Dần 10 ngày. 

7. Tuyên truyền trên xe thông tin lưu động. 

- Xây dựng File phát thanh gửi các xã, thị trấn tuyên truyền. 

- Tổ chức tuyên truyền trên xe lưu động về thành tích sau 20 năm chia tách 

và thành lập huyện tại các xã, thị trấn (2-3 lượt/xã, thị trấn). 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành File xong trước 10/01/2022; tuyên truyền 

xe lưu động từ ngày 15 -28/01/2022. 

 8. Trang thông tin điện tử 

Mở chuyên mục: Kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện Kon 

Rẫy. Đặt khẩu hiệu và đưa các tin bài trên Trang. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 10/11/2021 

 9. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. 
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 - Tổ chức các môn thi đấu (cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá) trong 

khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2022. 

 - Thời gian: tháng 01/2022. 

10. Tổ chức trang trí, khánh tiết phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm ngày chia 

tách và thành lập lại huyện Kon Rẫy. 

- Tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, hoa khu vực Hội trường. 

- Tổ chức trang trí Lễ kỷ niệm (Maket, bàn ghế, hoa tươi…) và các điều kiện 

(âm thanh, ánh sang…) để phục vụ. 

- Tổ chức cắm cờ: 06 cờ lồng; 150 hồng kỳ (0,6 x 1,8m); 60 cờ chuối (0,6 x 

1,8m); 2 cờ đại: cờ Tổ quốc, cờ Đảng (0,6 x 1,8m); 12 bộ cờ chuối (1m); 12 bộ cờ 

chuối (0,6 x 1,2m) tại các khu vực trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước 5 ngày trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các bộ phận trong đơn vị căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện có vẫn đề gì vướng mắc báo cáo lãnh đạo để giải quyết kịp thời. 

 Giao bộ phận Hành chính - Tổng hợp theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện 

đúng tiến độ./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện(b/c); 
- Ban Tuyên giáo HU (b/c); 
- Phòng VH&TT huyện (b/c); 
- UBND các xã, thị trấn (p/h); 
- Các bộ phận Trung tâm VH-TT-DL&TT (t/h); 
- Lưu VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Minh Quang 
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