UY BAN NHAN DAN
HUYN DAKRONG

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanli phüc

/KH-UBND

Dakróng, ngày 02-tháng21_nam 2019

S:

KE HOACH
.(
•a
a
Suu tam va hien ting Nhirng hiçn vt, ky vt khang chien va hiçn vt
van hóa truyn thong" cüa các dan tc trên dla bàn huyn Dakrông
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Thrc hin K hoch s 33/KH-UBND ngày 18/02/2019 cüa UBND huyn
Dakrông ye t chrc L hi Van hóa - The thao - Du ljch các dan tc huyn
Dakrông 1.n thir II näm 2019; Nhäm gop phân phong phü giá trj di san van hóa ti
lé hi, UBND huyn Dakrông xây
nhà truyên thông Van Kiêu, Pa Co phiic
drn Kê hoch sixu tam "NhQng hin 4t, k vt kháng chiên và hin vt van hóa
truyên thong" cüa các dan tc trên dja bàn huyn vâi nhQng ni dung sau:
I. MI)C DCH, YEU CAU
1. Muc dIch
- Nhm tnrng bay các hin 4t, hInh ành, tài 1iu, dánh du qua trInh hInh
thành Va phát triên huyn Dakrông, liru gir và bão ton các giá trj van hóa vt the
và phi vt the truyên thông tiêu biêu cüa huyn, qua do giáo diic các the h tré tiêp
t1c duy trI và phát huy nh0ng truyên thông tot dçp, gop phân xây drng huyn
Dakrông ngày các phát triên.
- Phc vu cong tác bão t&n, trtrng bay ti nhà truyn thng Van Kiêu, Pa Co
giOi thiu cho du khách trong và ngoài nuc tham quan.
2. Yêu cu
- NhUng hInh ánh, hin vat, tu !iu, k' vt kháng chin và nhUiig hin vet,
cOng cii lao dng disçic sixu tam, hiên tngphái dam bão chi:ra dirng nhUng thông
tin, dIch thirc, chInh xác
1ch scr và truyên thông van hóa cüa các dan tc thiêu
so huyn Dakrông.
- Hin vat, Ui 1iu &rçYc hin tang trên ca sâ tir nguyen cüa chüc, cá nhân
và gia dInh hoc duqc
chirc, cá than và gia dInh dông cho sao y bàn chInh,
phyc ché (vâi nhrng hin vt qu hiêm).
II. NQI DUNG SIfU TAM
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1. Siru tm nhiing hInh ãnh, hin vt, tu Iiu, k vt v chin tranh
- Phim ânh v các Uthng 11th, Anh hung hrc hrqng vu trang nhân dan, Ba mc
Vit Nam Anh hung, sr kin llch sir gan vOi các dan vj, dja phuang, các trn dánh,
hoat dng cüa b di, du kIch và nhân dan trong kháng chiên.
- Chi thj, Nghj quyEt, van bàn, but tIch vit tay cüa các v! lath dao Nhà
rnthc, Quân di, các tithng llnh, các dông chI chi buy dan vj.
- So tay ghi chép, so cong tác cüa các vj lãnh dao, can b chin si, than dan
nhQng ngthi dã trng tham gia trong kháng chiên.
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- Các loai vi khI, trang bi cüa cac ttthng linh, can b, chiên si, dan quân du
kIch và nhân dan dã scr dung trong chiên dâu và phic vi chiên dâu nhu: Các loai
khi thô sa tir tao, ng nhôm, sa bàn, dông ho, radio, may ãnh, may quay phim,
may ghi am, que chi bàn do, may thông tin lien 1c, kInh ngam, may do xa, den
pin, den Ui tao, den mãng xOng, các ngQn den kháng chiên, sac cOt, tái dét, dao
gäm, diing cii quân y, bi dông, Ca, bat, ãng gO, bt hra, dao cao râu, but may...
- NhiIng kS' vt gän v&i the Co Si cách mng, cáe bà mc Vit Nam Anh hung
sir ding nuôi dâu bâo v can b, b di, du kIch, thrcrng binh trong kháng chiên
nhu': Np ham bI met, hü go tiêt kim, mâm, bat dTa, nOi, cOi giâ gao, côi nghiên
thuôc...
- Thx ttr dt.rçc gri ur chin tru?mg ye hu phi.rcing và ngiiçYc laj.
- Nht k chiên trumg vá nht k hu phuong (viêt trong th?:ii chin tranh).
- Các loai quân phc, trang phiic, các 1oi mu, quân áo, các l°ai khãn, gi,
chàn, ba 10, tang, vông, man, vãi dü, dép cao su, giày... cüa các vi lãnh do, Wang
Iinh, can b, chiên si và nhân dan trong kháng chiên. Kê cá trang phc cüa các
dông bào dan te dã tham gia kháng chiên.
- Tranh ánh, k hça, the táe phAm diêu khc.... duçic sang tác trong thii
chiên.
- Thcy Ca, hO, ca dao, bàn nhac, tiêu thuyt, kjch bàn, báo, báo tir&ng sang tác
và viét xuât bàn trong kháng chiên (kê Ca CâU ca dao, hO, bài ca mài di.rçic nhân dan
tr biên tir diên ca ngcli tam guong hi sinh anh dOng cua quân và dan Dakrông).
- Các Ioi ding c am nhac nhi.r dan sáo, khèn, trng, thanh la, chiêng... scr
dung trong kháng chiên.
- Di vt cüa các 1it si, nhing ngi.rai hy sinh vi sir nghip giãi phóng dan tc.
- K vt cüa eác bà mc Vit Nam Anh hung v nhng dira con than yéu dã
hy sinh vi sr nghip giái phóng dan tc.
- K vt cua nhung ngu'ai tham gia kháng chin bj djch bt và tü dày.
- Chin lçii phâm thu duçic cüa djch sü diing trong chin dâu và phiic vi
chiên dâu cüng nhi.r trong sinh hoat tai chiên truang.
- Vt k' nim cüa ban be, ngi.r&i than, ban be quc th.
- Nhüng do dung sinh hoat tai chin tnrang lam tir xáe may bay, xc bc thép,
Ong pháo sang, vO bom cüa djch.
- NhUng ph&n thuâng cao qu' cüa Dãng Nba nuâc, Quan di tang thràng
cho can b, chiên si, nhân dan, anh hün LLVTND, Ba me Vit Nam Anh hung v
thành tIch chien dâu, phc vii chiên dãu tai mtt trn và nhctng dóng gop cho sr
nghipgiãi phóng dan tc gôm: Các loai huãn huy chi.rong, huy hiu, k$' nim kern
theo, bang và giãy chüng nhn khen thuOng, c thuàng cáe loai.
A
2. Nhung hiçn vt ye Van hoa
Bao gôm: Cong ci,i lao dng, san xut, san bAt... cüa các dan tc thiu s
- Cong ci1 lao dng, san xuAt;
- Các san phAm cüa ngh thu cOng truyn thng;
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- Các d dung sinh hot gia dInh;
- Các loi nhc cii truyn thng; Diêu khc (tlxçlng các loi);
- Các loai trang phic, y phiic dan tc;
- Các hin vt &rçlc ch tác bng các cht 1iu kim khI, nhi.r d dng, d
gm, sir, sách cô, trang phc cô các dan tc.
Ngoâi rasru tarn them các hin vt có giá trj ljch sr trong qua trInh xây
dimg và phát triên ye kinh té, van hóa và xâ hi cüa huyn nhà.
III. 001 TU'NG, THI GIAN, D!A DIEM
1. D6i tuqng vn dng dé stru tam hin vt
Tt Ca CáC ca quan, dan vj, dja phuang; can b, nhân dan trên dja bàn huyn
Dakrông. Dàc bit là nhüng ngthi dâ tham gia kháng chiên; hrc hrqng vu trang,
hôi viên Hi Cru chiên binh...)
2. Thôi gian stru tam
Kê hoch to chüc si.ru tm và hin tang thrçrc thirc hin thuäng xuyên và lien
t1c trong näm, cao diem là tháng 4 và tháng 5 näm 201?. Nhân djp k' nim 44
nãm Ngày mien Nam hoàn toàn giãi phóng, thông nhât dat nxc (30/4/197530/4/2019) và chào mrng L hi Van hóa - The thao - Du ljch các dan tc huyn
Dakrông Ian thir II, nãm 2019.
3. Da diem thrc hin
- TiEp nhn hin vt ti Phông Van hóa và Thông tin huyn Dakrông
- Trung bay hin vt ti nhà truyn thng Van Kiêu, Pa Co.
IV. KHEN THUaNG
Hi dng thi dua khen thuâng sê xem xét khen thxàng nhrng tp th, cãc cá
nhân có thành tIch xuât sac trong cuc vn dng.
V. KINH PHI THU'C HIN
Tir ngun ngân sách dja phuang và các ngun hcip pháp khác.
VI. TO CHU'C THVC HIN
1. Phông Van hóa và Thông tin huyn
- Chci trl, phi hap vâi các ngành lien quan tham mu'u trin khai thrc hin k
hooch suu tarn nhrng hInh ãnh, hin vt, tu Iiu, k 4t kháng chiên và nhthig hin
vat van hóa, cong ci lao dng san xuât truyên thông cüa các dan tc trén dja bàn
huyn Dakrông
- Tharn miru UBND huyn thành 1p To tiêp nhn hin 4t. CCr can b
chuyên mOn tiêp nhn hin 't (tie" th& 2 den thá 6 hang tuán), thông ké, báo quân
vá xây dirng ni dung thuyêt minh ye các hin vt, k vt dam báo chInh xác ye
nguôn gôc, ljch sr cüa các hin vtt, k5' Vtt dirçic s.ru tam.
- Tip nhân các hiên vat, phM hap v&i các ngành chüc näng thm djnh yà t
chirc trirng bay ti Nhà truyên thông Van Kiêu, Pa Co.
- Lam dAu mi xây dung kinh phi và tip nhn, bão quân các hin 4t trong
thai gian phát dng siru tam và hiên tang.
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- Djnh kS' lông hçip báo cáo UBND huyn tiên d, kêt qua và nhüng khó
khan trong qua trInh thirc hin.
- Thrc hin tot cong tác tuyên truyn bAng các hInh thirc (tuyên truyn c
dng, thông tin !uu dng...) cucc vn dng.
- Xây drng so d trung bay tht cã các hin vt t1i Nhà truyn thông Van
Kiêu, Pa Co.
2. Van Phông HDND&UBND huyn:
- Tharn mixu cho Uy ban nhân dan huyn phát hành kjp thai các van bàn có
lien quan den cong tác st.ru tam nhüng hInh ãnh, hin vat, tu !iu, k' 4t kháng
chiên và nh€1ng hin vt van hóa, cong ciii lao dng truyén thông cüa các dan tc
trên dja bàn huyn Dakrông.
- Dang tái thông tin suu tAm hin 4t trên Website cüa huyn d tuyên truyn
rông
den cac
các ngành. don vj và tang
nhân dan biêt, tIch crc hiRing
lmg.
3. Dài Phát thanh - Truyn hInh
- Thirc hin cOng tác tuyên truyên trên các h thng phát thanh và tAng
cu&ng các tin bài nhAm tuyên truyên rng rAi
nghia và tam quan tr9ng cüa
Cong tác sru tam hin vat, k' vt theo Kê hoch.
- Phi hçip Phông VAn hóa và Thông tin xây drng ni dung thuyt minh v
các hin vet, k vt dam bão dung theo ljch scr và nguôn gôc nhAm phiic v cho
cong tác tnmg bay, giai thiu ti Nhà truyên thông Van Kiêu, Pa Co.
4. Phong Tai chtnh - Ke hoch
Tham mtxu b trI ngun kinh phi dé dam bâo thirc hin tot Cong tác stru tam
hiên vat theo Kê hoach dé ra.
5. Các co quan, don v
To chuc các hot dng phôi hgp dé
cong tác tuyên truyn và st.ru tAm,
hiên tang các hin vt theo Kê hoch.
6. D ngh Ban Tuyên giáo và Ban Dan vn Huyn üy
Phi hcip trin khai, tuyên truyn vn dng can b, nhân dan thirc hin K
hoich có hiu qua; tham dir chi d?o các Hi nghj ye triên khai, so kêt, tong kêt
thirc hin các ni dung cüa cuc v.n dng.
H try cong tác thAm djnh các hin vt,k' vt dAdixçic sru tAm; djnh hiRing
cho PhOng VAn hóa yà Thông tin xây drng dé cuong
thông tin, ljch sü cüa các
hiên vat, k' vat và yjéc tnrng bay trong Nhà truyên thông.
7. D nghj Uy ban MTTQVN huyn
Tang ct.räng cong tác tuyên truyn trong hi yiên v ' nghia và tAm quan
tr9ng cCia cong tác sixu tam hin vat, k' vat trong thai k' khang chiên và vAn hóa
các dan tc trCn dja bàn. Huy dng các hi viCn thirc hin siru tarn mOi hi viên It
nhât 01 hoc 02 k' vat, hin vat.
thj trAn
8. Uy ban nhãn dan các
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- Can cCr K hoach cüa UBND huyn và thy vào diu kin thrc t ciLia dja
phuang dé xây drng kê hoch thirc hin ti dja bàn.
- Tuyên truyn huy dông mçi tng krp nhân dan tham gia stru tAm cac hin
4t, k' 4t theo kê hotch dê ra; chi do các thôn, lang, khóm, triên khai, phô bién
rng rAi kê hoach nay den tang lop nhân dan biêt, dam bâo môi thôn, khóm It nhât
là 03 hin vat.
- Thành 1p Ban 4n dng cAp thôn xây dtjng k hoch trin khai th1rc hin.
Trên day là K hoch s.ru tAm và hin tng "Nhng hin 4t, k$' 4t kháng
chiên và hin 4t vAn hóa truyên thông" cUa các dan tc trén dja bàn huyn
Dakrông. UBND huyn yêu câu các ca quan, dan vj, dja phtrang nghiêm tüc triên
khai thrc hin.
Trong qua trInh thirc hin nk có vixOng mac, kjp thii báo cáo Uy ban nhân
dan huyn (qua Phàng VAn hóa và Thông tin) dê dtrçic hi.rOng dan giái quyêt./.
Noinhmn:
- Sâ VH,TT và DL tinh;
- Bào tang tinh Quãng Tn;
- BTV Huyn ui';
- U HDND huyn;
- UBMTTQ VN huyn;
• CT. các PCI UBND huyn;
- Ban Tuyên Giáo Huyn üy;
- Ran Dan van Huyên üy:
- Các ci quan TW, tinh dóng trén dja bàn
huyn;
- Các phông, ban, ngành doãn the cap huyn;
- UBND các xA, thj trãn;
- Chánh VP, các PVP, CVVX;
- Ltru:

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
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