ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 613 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 04 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đăng cai tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc
khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 tại Kon Tum
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân
tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 ban hành kèm theo
Quyết định số 273/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt: Liên hoan Diễn xướng).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1597CV/VPTU ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch
đăng cai tổ chức Liên hoan Diễn xướng tại Kon Tum, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Liên hoan Diễn xướng là hoạt động nhằm phát huy tinh thần yêu nước, đoàn
kết của các dân tộc; thông qua sự kiện này góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị,
bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm
Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2022) và tháng 3 lịch sử của
các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.
- Liên hoan là dịp hội tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện các dân tộc khu vực
Trường Sơn - Tây Nguyên. Qua đó giao lưu, giới thiệu giá trị các di sản văn hóa
phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục,
ẩm thực của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh và khu vực Trường Sơn - Tây
Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan được tổ chức đảm bảo theo đúng
chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức tiết kiệm, an toàn, phù hợp với
điều kiện thực tế, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào của các nghệ
nhân, nghệ sỹ và Nhân dân các tỉnh tham gia.
- Các hoạt động đảm bảo phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi
trường sinh thái, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch,
tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHỦ ĐỀ
1. Quy mô: Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng.
2. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 16 - 19/3/2021 (chưa tính ngày đi-về).
3. Địa điểm tổ chức: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
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4. Chủ đề: “Trường Sơn Tây Nguyên - Đoàn kết, bản sắc và phát triển”.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thành phần chính: Đoàn Nghệ nhân các dân tộc thuộc các tỉnh: An
Giang, Bắc Ninh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hải Dương,
Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị,
Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí
Minh.
2. Thành phần phối hợp: Lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên, hướng
dẫn viên, kỹ thuật viên phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc, Thi diễn của tỉnh Kon Tum.
3. Khách mời ngoài tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì mời lãnh
đạo Đảng, Nhà nước và khách ngoài tỉnh Kon Tum.
4. Tỉnh Kon Tum: Thường trực Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban
nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố.
- Phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương.
- Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, trọng tài.
IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Khai mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn Tây Nguyên
- Thời gian: 18h30’- 21h30’, ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông.
- Nội dung
(1) Rước biểu tượng vật thiêng các dân tộc, diễu hành nghệ thuật, hòa tấu
Cồng Chiêng Tây Nguyên.
(2) Khai mạc Liên hoan (Kịch bản riêng).
(3) Thi diễn các phần:
- Thi trình diễn trang phục truyền thống: Mỗi đoàn tham gia 1 hoặc 2 đôi
nam, nữ tham gia trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống nguyên bản, không
cách điệu. Thời lượng mỗi đoàn tối đa không quá 01 phút.
- Trình diễn Cồng Chiêng Tây Nguyên, nhạc cụ dân tộc truyền thống: Mỗi
đơn vị trình diễn 01 tiết mục (đối với các đơn vị có loại hình Cồng Chiêng) hoặc
nhạc cụ dân tộc truyền thống, thời lượng tối đa 05 phút/đơn vị.
- Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội: Thời
lượng tối đa: 10 phút/đoàn.
- Trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ: Thời lượng tối đa: 25 phút/đoàn.
2. Hội thi Trai tài - Gái đảm
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2.1. Buổi sáng ngày 17/3/2022: Hội thi Trai tài - Gái đảm
- Nội dung: Hội thi văn hóa thể thao dân gian. Hình thức, thể loại và các quy
định thực hiện theo Thể lệ hội thi do Cục Văn hóa cơ sở phát hành.
+ Nam: Bắn nỏ; kéo co; vật tay.
+ Nữ: Nấu ăn và trình bày 01 mâm cỗ cổ truyền.
+ Phiên chợ ẩm thực.
- Thời gian: 08h30’ - 12h00’.
- Địa điểm: Sân Resort Đăk Ke Măng Đen, huyện Kon Plông.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.
2.2. Buổi tối ngày 17/3/2022: Phần thi diễn
- Nội dung:
+ Thi trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống: Mỗi đoàn dàn dựng, lựa
chọn 1 hoặc 2 đôi nam, nữ có tác phong trình diễn tốt để tham gia Thi trình diễn
trang phục dân tộc (trang phục nguyên gốc). Thời gian trình diễn: 01 phút/đoàn.
+ Thi Diễn xướng dân gian Văn hóa các dân tộc, gồm:
(1) Thi trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội: Thời
lượng tối đa: 10 phút/đoàn; số lượng diễn viên phù hợp với kết cấu của chương
trình.
(2) Thi trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, Cồng Chiêng Tây Nguyên,
nhạc cụ dân tộc truyền thống. Mỗi đoàn tham gia Liên hoan dàn dựng chương trình
nghệ thuật gồm các thể loại dân ca, dân vũ, Cồng Chiêng Tây Nguyên hoặc nhạc
cụ dân tộc truyền thống mang bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương. Các tiết
mục biểu diễn phải có trang phục, âm nhạc, đạo cụ phù hợp với bản sắc dân tộc,
không sử dụng đĩa có phần lời thu sẵn. Thời lượng tối đa: 30 phút/đoàn. Số lượng
diễn viên, nghệ nhân tham gia phù hợp với kết cấu chương trình.
- Thời gian: 19h30’ - 22h00’.
- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông.
3. Hoạt động dã ngoại trải nghiệm
* Buổi sáng, ngày 18/3/2022
- Thời gian: 7h30' - 11h00'.
- Địa điểm: Huyện Kon Plông.
- Nội dung: Trải nghiệm tour du lịch Hồ Đăk Ke, thác Pa-sỹ, làng du lịch
cộng đồng Kon Pring, Tượng Đức Mẹ Măng Đen, Chùa Khánh Lâm, lòng hồ
Thủy điện Thượng Kon Tum, Ê Ban Farm.
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- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.
* Buổi tối: Tiếp tục phần thi diễn
- Thời gian: 19h30’ - 22h00’.
- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông.
4. Đêm hội Đại đoàn kết, Bế mạc Liên hoan (Kịch bản riêng)
- Thời gian: 19h30’ - 22h00’.
- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông.
- Nội dung:
+ Nghi thức Bế mạc;
+ Trao giải thưởng;
+ Đêm hội "Lửa thiêng đoàn kết";
+ Giao lưu cồng chiêng, rượu cần, các món nướng Trường Sơn - Tây
Nguyên.
- Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao
các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.
V. LỊCH TRÌNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SỰ KIỆN
Thời
gian
1
Buổi
chiều
2
06h30’

08h30’

09h00’

Buổi
tối

Nội dung chương trình

Địa điểm

Ngày 15 tháng 3 năm 2022: Đón các đoàn
Đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn;
đại biểu.
Tại huyện Kon
Plông
Ngày 16 tháng 3 năm 2022: Khai mạc Liên hoan
Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm
Nghĩa trang Liệt
các anh hùng, liệt sỹ
sỹ huyện Kon
Plông
Họp Ban Tổ chức, Trưởng các đoàn tham
Hội trường
gia Liên hoan
UBND huyện
Kon Plông
Hợp luyện chương trình Khai mạc Liên
Quảng trường
hoan, rước biểu tượng vật thiêng, diễu Trung tâm huyện
hành nghệ thuật, hòa tấu cồng chiêng
Kon Plông

Cơ quan chủ
trì thực hiện
Sở Văn hoá,
Thể thao và
Du lịch tỉnh
Kon Tum

Ban Tổ chức
và trưởng các
đoàn
- Cục Văn hoá
cơ sở; Sở Văn
hoá, Thể thao
và Du lịch
Kon Tum;
các đơn vị có
liên quan
Khai mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn - Tây
Nguyên
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18h30'
21h30’

Rước biểu tượng vật thiêng các dân tộc,
Diễu hành nghệ thuật, Hòa tấu Cồng
Chiêng
Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác
năm 2022 của Ngành Văn hoá, Thể thao,
Du lịch: "Xây dựng môi trường văn hóa
cơ sở và công tác tổ chức cán bộ"
Khai mạc Liên hoan

Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức,
các đoàn
Quảng trường
Trung tâm
Kon Plông

Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum
Các đoàn thi diễn (có lịch thi riêng)

Lãnh đạo tỉnh
Kon Tum
Ban Tổ chức,
Ban giám
khảo, các
đoàn
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Ngày 17 tháng 3 năm 2022: Hội thi
08h00’- Buổi sáng: Hội thi Trai tài - Gái đảm
PA1: Sân Resort
12h00’ - Nam thi: Bắn nỏ; kéo co; vật tay.
Đăk
Ke-Măng
- Nữ thi:
Đen
+ Nấu ăn và trình bày 01 mâm cỗ cổ
PA2: Khu Du
truyền.
Lịch Sinh Thái
+ Phiên chợ ẩm thực.
Câu Cá Đam Bri.
14h30’- Buổi chiều: Thi diễn
Quảng trường
17h00’ - Trình diễn Cồng Chiêng, nhạc cụ dân Trung tâm huyện
tộc
Kon Plông
- Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng, lễ hội.
- Trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ.
19h30’- Buổi tối: Các đoàn tiếp tục thi diễn
22h00’
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Ngày 18 tháng 3 năm 2022: Dã ngoại trải nghiệm
Buổi sáng: Tham quan, trải nghiệm
Các điểm du lịch
07h30'trên địa bàn
11h00'
huyện Kon Plông
Buổi tối: Các đoàn tiếp tục thi diễn
19h30’22h00’

Quảng trường
Trung tâm huyện
Kon Plông

Ban giám
khảo, các
đoàn

Ban Tổ chức,
Ban giám
khảo, các
đoàn

Sở VHTTDL
Kon Tum và
UBND huyện
Kon Plông
Ban Tổ chức,
Ban giám
khảo, các
đoàn

Ngày 19 tháng 3 năm 2022: Đêm hội Đại đoàn kết, Bế mạc
+ Nghi thức Bế mạc;
+ Trao giải thưởng;
Quảng trường
Ban Chỉ đạo,
19h30’+ Đêm hội "Lửa thiêng đoàn kết";
Trung tâm huyện Ban Tổ chức,
22h00’
+ Giao lưu cồng chiêng, rượu cần, các Kon Plông
các đoàn
món nướng Trường Sơn - Tây Nguyên
5
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VI. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Cơ cấu tổ chức
- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum.
- Đơn vị thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể
thao các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Ninh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai,
Gia Lai, Hà Nam, Hải Dương, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh
Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ
2.1. Ban Tổ chức địa phương
- Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phụ trách Văn
xã.
- Phó trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
- Thành viên: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh; Báo Kon Tum; Công ty điện lực Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện
Đăk Hà.
2.2. Các tiểu ban: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị thành lập các tiểu ban cho phù hợp với yêu cầu (nếu cần
thiết).
3. Công tác đảm bảo
3.1. Công tác tuyên truyền, quảng bá
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông
tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum; một số báo, đài Trung ương.
- Tuyên truyền bằng panô, áp phích trên các tuyến đường chính các huyện,
thành phố.
3.2. Công tác bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Bố trí lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, phòng cháy - chữa cháy; điều tiết
giao thông nhằm đảm bảo thông suốt các tuyến đường vào nơi diễn ra các hoạt
động Liên hoan.
3.3. Công tác phòng, chống COVID-19, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn
thực phẩm và vệ sinh môi trường
Bảo đảm công tác y tế tại Liên hoan an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19
đang diễn biến phức tạp, gồm: Bảo đảm phòng chống dịch COVID-19; vệ sinh
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môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh; bảo đảm đáp
ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học (nếu
có).
3.4. Công tác đảm bảo điện, nước: Đảm bảo an toàn về điện, nước tại nơi
diễn ra các hoạt động Liên hoan.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ tỉnh Kon
Tum đăng cai tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu
vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.
- Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Liên hoan, chỉ đạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố xây
dựng kế hoạch tham gia đầy đủ các hoạt động Liên hoan Diễn xướng và hỗ trợ
kinh phí tập luyện tại địa phương, kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của đoàn trong thời
gian tham gia các hoạt động tại tỉnh Kon Tum.
- Chỉ đạo nội dung, điều hành Khai mạc, Bế mạc và thi diễn đảm bảo chất
lượng nghệ thuật; công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Liên hoan
trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương và địa phương.
- Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khuôn
khổ Liên hoan; in và gửi Giấy mời các cơ quan Trung ương và địa phương.
2. Đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia:
- Xây dựng Kế hoạch tham gia Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các
dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 tại Kon Tum của địa
phương.
- Đề nghị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của các tỉnh,
thành phố về Liên hoan Diễn xướng; đồng thời quan tâm tuyên truyền về truyền
thống văn hoá, tiềm năng du lịch của tỉnh Kon Tum để Nhân dân các tỉnh biết.
3. Các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Kon Tum
3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Liên hoan.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị
tham gia Liên hoan xây dựng kịch bản, chương trình, lịch trình các hoạt động Liên
hoan. Chuẩn bị sân khấu; âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, phục vụ các
hoạt động.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu
chào mừng của lãnh đạo tỉnh tại Lễ khai mạc.
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- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ
chức địa phương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các đoàn, cá
nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan.
- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức đăng cai các hoạt động Liên hoan diễn
xướng của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần; tham mưu danh sách khách mời và phát
hành giấy mời đại biểu trong tỉnh; bố trí cán bộ hướng dẫn các đoàn trong suốt
thời gian tham gia Liên hoan.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan; sắp xếp nơi
ăn, nghỉ cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và khách mời về tham dự; phối hợp
với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu trong tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo các doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ chuẩn bị tốt các điều kiện cơ
sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du
khách.
3.2. Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, địa phương dự toán kinh
phí và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
3.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí
truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin tuyên truyền trước, trong và sau
chương trình Liên hoan trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch lập danh sách đại biểu khách mời trong tỉnh dự lễ Khai mạc, Bế mạc và
chuẩn bị nội dung phát biểu cho lãnh đạo tỉnh.
3.5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế: Phối hợp thực hiện
công tác đảm bảo lực lượng, an ninh, trật tự an toàn giao thông; công tác phòng,
chống dịch VOVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
3.6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum tăng cường công
tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Liên hoan Diễn xướng.
3.7. Công ty điện lực Kon Tum: Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất
phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động diễn ra trong Liên hoan; xây dựng
phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố.
3.8. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
- Chuẩn bị về mặt bằng, địa điểm, công tác tuyên truyền trực quan trên địa
bàn huyện. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức
tốt hoạt động dã ngoại trải nghiệm, công tác quảng bá giới thiệu về văn hóa, các
điểm du lịch; huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn các đoàn về
nơi ăn uống, ngủ, đi lại, tham quan du lịch; công tác chuẩn bị dâng hương nghĩa
trang liệt sỹ.
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- Rà soát các cơ sở lưu trú, nhà hàng để cung cấp, giới thiệu cho các đoàn và
chỉ đạo Chi nhánh điện lực huyện đảm bảo hệ thống điện phục vụ các hoạt động
chương trình Liên hoan và xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm công tác y tế
và phòng, chống dịch COVID-19, an toàn thực phẩm phục vụ Liên hoan Diễn
xướng.
3.9. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà: Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đội nghệ nhân, tổ chức tập luyện
và tham gia đầy đủ các hoạt động của Liên hoan.
3.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền Liên
hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên
lần III năm 2022 với nhiều hình thức như trên Trang thông tin điện tử, mạng xã
hội, Đài truyền thanh - truyền hình huyện; Tuyên truyền bằng panô, áp phích trên
các tuyến đường chính các huyện, thành phố…
VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí thực hiện
các nội dung: Kính phí kịch bản, đạo diễn Khai mạc, Bế mạc và thi diễn, trang trí
sân khấu, tuyên truyền, quảng bá, kinh phí khen thưởng Liên hoan và chế độ cho
Hội đồng Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc.
2. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ tỉnh đăng cai: Căn cứ nhiệm vụ được
giao trong Kế hoạch này; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ động cân đối
trong kinh phí sự nghiệp văn hóa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm 2022,
kết hợp các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch theo
đúng mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ theo quy định hiện hành; đảm
bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đăng cai Liên hoan Diễn xướng dân gian văn
hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 tại tỉnh Kon
Tum./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Cục Văn hoá cơ sở (p/h);
- UBND các tỉnh tham gia liên hoan (p/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đ/b);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính,
Y tế, Thông tin và Truyền thông (t/h);
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh (t/h);
- Công ty Điện lực Kon Tum (t/h);
- UBND các huyện: Kon Plông, Đăk Hà (t/h);
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (t/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đình Cầu;
- Lưu VT, KGVX.THT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc
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