
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  
 Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy về ban hành chương trình công tác trọng tâm 

năm 2023 của UBND huyện. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng nền 

văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - 

mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học góp phần bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn 

huyện; UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc 

(sau đây gọi tắt là Ngày hội) huyện Kon Rẫy năm 2023, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Ngày hội là một hoạt động văn hóa, thể thao của các dân tộc sinh sống 

trên địa bàn; là dịp giao lưu, học hỏi, giới thiệu những giá trị văn hóa, sản phẩm 

đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn; qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết keo sơn 

và giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch trên địa bàn 

huyện. 

 - Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý 

thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc; gắn việc 

bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch cộng đồng.  

 - Thiết thực lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng 

tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2023) và 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023). 

 2. Yêu cầu: 

 - Việc tổ chức Ngày hội cần đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc trong huyện. 

 - Các nội dung hoạt động trong Ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, có 

nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có 

nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của Nhân dân, gắn với 

quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của huyện. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: 01 ngày (dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2023). 

2. Địa điểm: Nhà Rông thôn Kon Săm Lũh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.  
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3. Thành phần tham gia:  

- Mỗi đơn vị xã, thị trấn thành lập đoàn nghệ nhân với các thành phần dân 

tộc sinh sống trên địa bàn để tham gia Ngày hội với đầy đủ các nội dung theo kế 

hoạch.  

- Thành phần đoàn gồm: Lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách (giáo viên, 

cán bộ đoàn, văn hóa...) và nghệ nhân. Các địa phương lập danh sách và các nội 

dung tham gia gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức (Trung tâm 

VHTTDL&TT huyện) trước ngày 10/4/2023.  

III. NỘI DUNG 

1. Thể thao: Các xã, thị trấn chọn lựa vận động viên để thi đấu các môn 

thể thao dân tộc gồm: Nhảy bao bố, đi cà kheo và kéo co (Có Điều lệ riêng). 

2. Ẩm thực: Mỗi đoàn chuẩn bị và giới thiệu các món ăn đặc trưng, tiêu 

biểu của địa phương, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ít nhất gồm 05 

món cho 20 người ăn). Có thuyết trình giới thiệu các món ẩm thực. 

3. Trưng bày các sản phẩm của địa phương mình: Mỗi đoàn thành lập 

một gian hàng để giới thiệu các sản phẩm của địa phương ((cây, hoa, trái…., sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ (dệt thổ cẩm, gốm, gỗ, tranh, tượng…)), nhất là các sản 

phẩm đã đăng ký sản phẩm OCOP; công cụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Mỗi 

đoàn cử người giới thiệu về gian hàng của địa phương mình. 

4. Liên hoan cồng chiêng 

4.1. Thành phần: Các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị trường học 

thành lập 01 đội cồng chiêng, xoang thanh thiếu, niên để tham gia.  

* Yêu cầu đối với nghệ nhân: Phải là thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 18 

trở xuống (sinh từ năm 2005 trở lại). 

4.2. Nội dung: Biểu diễn một bài cồng chiêng, xoang; biểu diễn nhạc cụ 

dân tộc kết hợp với cồng chiêng và hát dân ca. 

* Yêu cầu: Các đoàn nếu biểu diễn có đầy đủ các nội dung cần xây dựng 

kịch bản liên hoàn. Thời lượng mỗi đoàn biểu diễn không quá 20 phút.   

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Sử dụng kinh phí cấp cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện năm 2023 và kinh phí hỗ trợ từ Trung tâm phát triển Nông 

thôn Tây nguyên. 

- Các xã, thị trấn tự đảm bảo kinh phí đi, về, ăn, nghỉ. Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao - Du lịch và Truyền thông cân đối kinh phí để hỗ trợ một phần cho 

các đơn vị tham gia. 

V. KHEN THƯỞNG:  

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đơn vị về tham gia Liên 

hoan; Tặng cờ, hoa và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc tại Ngày hội. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Giúp UBND huyện theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch này. Phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện trong việc tham mưu UBND 

huyện thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo Ngày hội.  

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

- Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Ngày hội; chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu ban hành các văn bản liên quan và tổ 

chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký 

Ngày hội với cơ cấu, thành phần, số lượng đảm bảo (ghi chú: Ban Giám khảo 

phải có năng lực, am hiểu về cồng chiêng, xoang, dân ca, lễ hội truyền thống... của 

đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn để đánh giá, xếp loại chất lượng của 

từng tiết mục, chương trình tham gia Ngày hội...). 

- Tham mưu ban hành Quy chế, Điều lệ, Chương trình tổng thể Ngày hội. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức Liên hoan trên 

tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân và khách du lịch trong và 

ngoài huyện về thời gia, địa điểm, nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội (Trước, 

trong và sau thời gian tổ chức) nhằm tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tham gia và 

nâng cao nhận thức bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện và thu hút khách du lịch đến tham quan.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác y tế, an ninh, trật tự, 

an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Ngày hội.  

3. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu việc thành lập 

Ban Tổ chức, Ban giám khảo Ngày hội. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm y tế xã Đăk Tờ Re đảm bảo 

công tác y tế, kiểm tra an toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức Ngày hội.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn để  thực hiện 

kế hoạch đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách địa phương và nguồn xã hội 

hóa theo đúng quy định hiện hành. 

6. Công an huyện: Phân công lực lượng và chỉ đạo Công an xã Đăk Tờ 

Re đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho công tác tổ chức Ngày hội. 

7. Điện lực Kon Rẫy: Đảm bảo hệ thống điện và cử lực lượng phục vụ 

cho việc tổ chức Ngày hội. 
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8. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị: Hỗ trợ cử lực lượng, xe 

chuyên dùng phối hợp với UBND xã Đăk Tờ Re (Làng Kon Săm Lũh) đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tổ chức Ngày hội. 

9. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: 

- Chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn để tuyển chọn, tập luyện và thành lập đội cồng chiêng, xoang tham gia 

Ngày hội. 

- Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông cử 02 giáo viên (nam, nữ) tham gia dẫn chương trình tại Ngày hội. 

10. Đề nghị Trung tâm phát triển Nông thôn Tây nguyên: Trên cơ sở 

trao đổi, thống nhất tài trợ một phần kinh phí để tổ chức Ngày hội. 

11. UBND các xã, thị trấn: Trên cơ sở Kế hoạch này, tuyển chọn VĐV, 

nghệ nhân để tập luyện, tham gia; lựa chọn những sản phẩm đặc trưng, sản 

phẩm OCOP và các món ẩm thực để tham gia Ngày hội. 

* Ngoài các nội dung trên UBND xã Đăk Tờ Re còn có nhiệm vụ: 

- Thông báo, tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn biết và hướng ứng 

về Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy năm 2023 tại 

Làng Kon Săm Lũh. 

- Phân công chức tham gia công tác lễ tân tại Ngày hội.  

- Tổ chức cho Nhân dân vệ sinh, treo cờ trên địa bàn xã trước, trong và 

sau Ngày hội (nhất là địa điểm là Kon Săm Lũh nơi diễn ra Ngày hội). 

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

và các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy 

năm 2023. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc phối hợp triển khai 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Trung tâm PTNT Tây nguyên (p/h); 

- Ủy ban MTTQVN huyện (p/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (t/h); 

- UBND xã, thị trấn (t/h); 

- Trang thông tin điện tử (đưa tin); 

- Lưu VT, VHTTDL&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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