
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của  

các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Kon Rẫy” năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 

UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền 

thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn huyện Kon Rẫy; 

 Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BDT, ngày 14  tháng 02 năm 2023 của Ban 

Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền 

thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023. 

 UBND huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy” năm 2023, bao gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống, giữ gìn bền vững bản sắc 

văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại chỗ, gắn với phát triển các loại hình 

du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện có 

hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tăng cường 

tinh thần đoàn kết cộng đồng các dân tộc, xây dựng phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển 

đất nước. 

2. Bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị truyền thống, tạo sự phát triển 

đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế của các dân tộc thiểu số tại chỗ và từng địa phương trên địa bàn huyện. 

3. Xác định bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống là trách nhiệm 

thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời, đảm bảo sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi 

Áp dụng đối với 09 nghề truyền thống của huyện là: (1) Dệt thổ cẩm, (2) 

đan lát, (3) làm rượu cần, (4) chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống, (5) rèn, (6) 

gốm, (7) tạc tượng, (8) đẽo thuyền độc mộc, (9) làm nỏ. 

2. Đối tượng 

Các cá nhân, nghệ nhân, hộ gia đình; các cơ sở; tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp 

tác xã; các doanh nghiệp; các làng nghề truyền thống trực tiếp đầu tư phát triển 
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sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn.  

 III. NỘI DUNG 

1. Rà soát xét tặng danh hiệu cho các nghệ nhân tiêu biểu 

- Nội dung: Tổ chức rà soát, xét tặng danh hiệu cho các cá nhân, hộ gia 

đình, cơ sở nghề truyền thống trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền 

thống.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Dân tộc huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ, phòng Văn hoá - Thông tin; UBND các 

xã, thị trấn. 

 - Thời gian thực hiện: Trong quý II và III. 

 - Kết quả đầu ra: Tạo động lực, khuyến khích người dân tiếp tục tham gia 

vào công tác bảo tồn nghề truyền thống, góp phần thành công trong việc triển 

khai thực hiện Đề án.  

 2. Hỗ chức tập huấn  

- Nội dung: Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triệu tập các đại biểu tham dự  

lớp tập huấn nâng cao tay nghề về chất lượng và đa dạng, cải tiến mẫu mã sản 

phẩm; Kỹ năng truyền nghề. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Dân tộc huyện. 

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn. 

 - Thời gian thực hiện: Trong quý II và III. 

- Kết quả đầu ra: Nâng cao tay nghề, nâng cao kỹ năng truyền nghề cho 

đội ngũ nghệ nhân đã biết làm nghề. 

3. Công tác tuyên truyền 

 - Nội dung: Xây dựng Pa nô, áp phích tại các nơi công cộng, nhà rông 

văn hóa, trường học…; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng ...  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Dân tộc huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông huyện, Trang thông tin điện tử, UBND các xã, 

thị trấn.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.  

- Kết quả đầu ra: Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý 

nghĩa đối với công tác bảo tồn nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ 

trên địa bàn huyện.  

4.  Tổ chức thu thập tư liệu  

 - Nội dung: Tổ chức thu thập tư liệu về các truyền thuyết, giai thoại, điển 
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tích gắn với quá trình hình thành và phát triển của các sản phẩm nghề truyền 

thống.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Dân tộc huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III và IV.  

- Kết quả đầu ra: Các bộ tư liệu, hình ảnh, tài liệu in thành ấn phẩm hoặc 

tờ gấp để phục vụ công tác bảo tồn và truyền tải các thông điệp về giá trị, ý 

nghĩa của các sản phẩm nghề truyền thống. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách 

Nhà nước cấp năm 2023. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đồng thời, chủ động phối hợp, đề xuất giải 

pháp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đảm 

bảo nội dung, quy định, thời gian và tiến độ thực hiện. 

- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Chỉ đạo cán bộ phụ trách và cán bộ có liên quan đến chương trình phối hợp chặt 

chẽ, kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế 

hoạch đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng 

tham gia theo kế hoạch đúng đối tượng, số lượng, thời gian theo yêu cầu để hoàn 

thành nhiệm vụ chung. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề 

truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Kon Rẫy” năm 

2023 của UBND huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận:          
- Ban Dân tộc tỉnh (b/c);          
- TT Huyện ủy (b/c);           

- TT HĐND huyện (b/c);        

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban liên quan (t/h);    

- UBND các xã, thị trấn (t/h);        

- Lưu: VT; PDT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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