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Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc

KE HO1sCH CHI TIET
To chu'c các hoit dng k nim 25 11am
ngày thành 1p huyn Bakrông (01/01/1997- 01/01/2022)
Thirc hin K hch so 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 cüa UBND huyn
Dakrông ye vic to chi'rc các boat &ng k hem 25 näm ngày thành 1p huyn
(01/01/1997 - 01/01/2022); UBND huyn Dakrông xây dung Phucmg an to chi'rc
các hoat dng tr9ng tam chào mmg k' nim 25 nàm ngày thành ltp huyn vi
nhU'ng ni dung sau:
I. MIJC IJICH, YEU CAU
- Thông qua các boat dng k' nim nhm dánh giá nhüng thành tru kinh
tê, van hóa, xã hi, quôc phông - an ninh dà dat dugc trong 25 näm qua ke tir khi
huyn duçc thành lap; dng viên can b, chiên s' và Nhân dan các dan tc
chung si'rc, dOng lông ra sire thi dua thirc hin thäng li Nghj quyêt Dai hi Dãng
b huyn Dakrông lan thir VI dã dê ra, gop phân vào cong cuc xóa dói giàm
nghèo, phát triên ben vng; dông thai quáng bá ye mãnh dat, con ngithi hüyn
Dakrông và nhüng thành tiru huyn dã dat duqc trên chng dithng 25 nàm xay
dmg và phát triên.
- Các hott dng kSr nim thrcc tuyên truyên, phô biên rng räi den toàn
the can b, cong nhân vien chirc và Nhân dan trên dja bàn huyn.
- Các hoat dng can dugc to chuic thiêt thirc, trang trng, hiu qua, tiêt
kim, an toàn trong phông chông djch bnh COVID-19 và phát huy ducc the
manh và bàn sac van hóa,các dan tc; tao dirçic niêm tin, phân kh&i và có quyêt
tam cao trong can b, chiên s và Nhân dan toàn huyn.
II. CAC HOAT BONG KY NIM
1. Hoyt dng tuyên truyn
1.1.Nidung:
- Tp trung tuyên truyên, On iai truyên thông và nhü'ng thành tiru cüa
huyn dã dat dugc trên chng dithng 25 näm xây dmg và phát triên.
1.2. Hlnh thü'c, Thôi gian và khâu hiu tuyên truyn:
- HInh thirc:
+ Thông qua các phirnng tin thông tin dai chüng.
+ Tuyên truyên trirc quan qua h thông bang rOn, khâu hiu, các panô, áp
phIch, treo c phuân a khu virc trung tam huyn, các diem câu trén dja bàn thj
trân, treo c& To quôc trii sâ lam vic và & nhà dan.
- Thô'i gian tuyên truyn:
+ Tü ngày ban hành ké hoach ci th trong do tr9ng tam yào th&i gian tü
ngày 01/12/2021 den ngày 31/01/2022.
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+ Di vâi vic treo c T Quéc hu&ng dn nhân dan treo c? tü ngày
26/12/2021 den tét Nguyen dan.
- Mt s khu hiu tuyên truyn:
+ Chào mimg k3' nim 25 nàm Ngày thành 1p huyn
Dakróng(01/01/1997 - 01/01/2022)!
+ Thi dua 4p thành tIch chào mimg kj" nim 25 nám Ngày thành 1p
huyn Dakróng (01/01/1997- 01/01/2022)!
+ Phát huy truyn thong anh hung, quyet tam xáy dy'ng huyn Dakróng
ngày càng giàu dçp!
+ Toàn Dáng, toàn dan, toàn quán quyê't tam thy'c hin thng lcti Nghj
quyêt Dgi h5i XIII cza Dáng!
+ Dáng b5, chInh quyn và nhân dan huyn Dakróng quylt tam thirc hin
tháng lcri Nghj quyét Dgi hç5i Dáng bç5 huyn Dakróng lan th VI.
+ HQC tp và lam theo tá'm gu'o'ng dgo d&c H ChI Minh vi dgi!
+ Dáng Cç3ng san Vit Nam quang vinh muon nám!
+ Nu'ó'c C3ng hôa xd hçii chi nghia Vit Nam muOn nám!
+ Sang, chiên dá'u, lao d5ng và hQc tp theo gu'crng Bác H vi dgi!
+ Chi tjch H ChI Minh vi'dgi sang mäi trong sy' nghip cza chthig ta!
2. Cong trInh chào mtrng 25 nám thành 1p huyn
2.1. Cong trInh cap huyn:
- Khâi cong xây dirng Nhâ van hóa Khóm 2 thj trn Krông Kiang
- Khánh thành và dt ten cu Krông Kiang
- Thii gian: Tü ngày 25/12/2021 dn ngày 30/12/2021.
2.2. Cong trinh cap xã:
- Mi xã, thj trn chü dng ngun kinh phi và 1ira ch9n It nhât mt cong
trInh cii the, phü hqp dé clang k thrc hin. Thai gian trixOc ngày 10/12/2021.
3. Hoit dng triên lam, trirng bay
- Trin lam nhip ãnh chü d "Dakrông trén hành trInh hi nhp và phát
triên". Triên lam 1uu dng bàn do và trung bay tu lieu "Hoàng Sa,Tnthng Sa cüa
Vit Nam - Nhüng bang chüng ljch sir và pháp li". Thai gian t& ngày
25/12/202 1 den ngày 30/12/202 1.
Dja diem: Trung tam VHTT-TDTT huyn Dakrông.
- To chirc cuc thi ãnh, clip chü d "25 näm hành trInh thay di". Th?ji
gian ti'r ngày 20/11/2021 dn ngày 25/12/2021.
4. Hoit dng tn an
- Ti chüc thäm, tang qua các gia dInh chInh sách, nguii có cong vi each
mng, các ngh nhân uu tU gän vâi thàm tng qua djp têt Nguyen dan. Thñ gian
ti'r ngày 20/12/2021 dn ngày 25/12/2021.
- To chirc Ving dài tu&ng nim cac AHLS. Thai gian dir kin ngày
29/12/2021.
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Dja dim: Dài tixàng nim các Anh hUng 1it sI huyn Dakrông.
5. Chnh trang do thj và nông thôn
- T chüc xây drng "Tuyn throng van minh sang, xanh, sch, dçp" trong
cuc 4n dng" Toàn dan doàn kêt xây dimg nông thôn mth, do thj van minh"
tii trung tam Thj trân. Cii the:
+ SUa chtta, khc phiic h thng din chiu sang ti các tuyn duO'ng trên
dja bàn thj trân.
+ Chäm sóc, ct tia, thay th nhUng cay dã ch& hoc bj nghiêng d tti các
tuyên dumg trung tam thj trân.
+ T chUc ra quân tOng v sinh, chinh trang m quan d9c các triic dung
chinh và ti các Co quan, don vi trên dja bàn huyn.
- T chüc xây dmg phát dng phong trào chinh trang nông thôn gn vâi
cuc 4n dng" Toàn dan doàn két xay dimg nông thôn mth, dO thj van minh"
ti các thôn, bàn trên dja bàn các xã.
- Thirc hin treo c T quc dUng quy djnh và dy dU trong các ngày l,
Têt và các s1r kin chInh trj, xä hi quan trçng.
6. To chu'c T9a dam on 1ti truyn thông kr nim 25 thành Ip huyn
* Phiro'ng an 01: Chucmg trInh T9a dam c11 th nhu sau:
1. Ving Dài tuing nim
2. TrInh chiu Phóng sir
3. Tuyên b l do, giâi thiu dai biu
4. Din van on 1i truyn thng
5. Di din BTV Huyn Uy phát biêu
6. Dii din nguyen länh do huyn phát biu
7. Di din lãnh dto tinh phát biu
8. Kt thUc
Tho'i gian: 1/2 ngày, di kin ngày 29 tháng 12 näm 2021
Bla dim: Nhà van hóa Trung tam huyn Dakrông
S hrçrng: Khoàng 70 -90 di biu
Thành phãn tham dir:
- Dti din các lânh do tinh; Tp th BTV Huyn Uy, Thuong trirc
HDND, UBND huyn, BTT UBMTTQ\TN huyn, Di din lath dao cac phOng,
ban, ngành, doàn the cap huyn, dai din lãnh dto các xA, thj trân.
- Các dai biu Nguyen là Thuong trçrc Huyn Uy qua các thri kS'
- Dja dim T9a dam: Trung tam VHTT-TDTT huyn.
* Phirong an 02: T chüc t9a dam btng hInh thUc trrc tuyn trong trithng
hçip tInh hInh djch bnh COVID-19 diên biên phirc tp. Chuorng trinh ci the nhu
sau:
1.Ving Dài tu&ng nim
2. TrInh chiu Phóng sir
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3. Tuyên b 1 do, giOi thiu di biu
4. Din van on 1.i truyn thng
5. Dti din BTV Huyn üy phát biu
6. Dai din lânh dao tinh phát biu
7. K& thi'ic
S hrçrng: Khoâng 70-90 di biu
Thành phn tham dir:
- Dim cu UBND huyn khoãng 20 dai biu
+ Dai diên lành dao tinh;
+ Tp th BTV Huyn Uy, Thrning trirc HDND, UBND huyn, BTT
UBMTTQVN huyn; Dti din lãnh do các phông, ban, ngành, doàn the cap
huyn.
- Dim c,u UBND các xã, thj trn khoãng 70 dai biu (05 dn 06 dti
biêul0l diem cau)
+ Tp th BTV Dàng üy, Thung trirc HDND, UBND, UBMTVN.
+ Dti din lãnh dto các ca quan dóng chân trên dja bàn xã.
* Phiro'ng an 3:
Không t chtrc T9a dam trong diu kin djch bnh COVID-19 din bin
rat phüc ttp buc phãi áp diing các bin pháp each ly, giän each dé phông chông
djch bnh COVID-19. Dành thyi gian dê các dan vj, dja phixang t.p trung cong
tác phông, chông djch bnh COVID- 19 trên dja bàn huyn.
III. KINH PHI
- Ngân sách dja phuang
- Nguôn xã hi hóa và các ngun hcp pháp khác
IV. TO CH1J'C THTJ'C HIN
1. Nhim vii chung
Các cci quan, dan vj duc giao nhim viii chü trI các ho?t dng k nim
chü dng tham muu UBND huyn xay drng Kê hotch triên khai th?c hin dam
bâo theo dung thyi gian và yêu câu dé ra. Dông thai, 1p dir trü kinh phi chuyên
Phông TC-KH xem xét tham muu UBND huyn Quyêt djnh bô trI kinh phi.
Thñ gian hoàn thành trurc ngày 22/11/2021.
2. Nhim vi cu the
2.1. Phông VH&TT:
- Chü trI, phôi hçip vâi các co quan dan vj hoàn chinh kjch bàn v t chCrc
buôi tça dam on lai truyên thông k nim 25 nàm thành 1p huyn (din van
truyên thông, chuong trInh buôi tça dam, khách miii...).
- Tham mu'u UBND huyn huàng dan, don dc, theo döi cong tác tuyên
truyên k nim 25 näm Ngày thành 1p huyn Dakrông.
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- Chü trI, phi hçip vâi Trung tam VHTT-TDTT, UBND thj tr,n và các
&Tn vj có lien quan lira ch9n các diem tuyên truyên, quãng cáo dam báo theo
dung quy djnh và m quan chung.
2.2. Trung tam VHTT - TDTT huyn
- Chü trI cong tác tuyên truyn trrc quan qua h thng bang rOn, khâu
hiu, các panô, áp phIch, treo cä phuàn i khu c trung tam huyn.
- Tp trung tuyên truyn v sir di mói và nhttng thành tiru cüa huyn
trong 25 näm xây dirng và phát triên trén các phucing tin truyên thOng. M& các
chuyên trang, chuyên miic, xay drng các bài viêt, phóng sir, nêu gixcing nhüng
tp the, cá nhân diên hInh tiên tiên có thành tIch xuât sac dóng gop vào sir
nghip xây dirng và phát triên huyn nhà. Cung cap ni dung tuyên truyên vá
hithng dan các co quail, don vj dja phuong tO chüc các hot dng tuyên truyên
trên các phuong tin thông tin di ching.
- Chü trI, phôi hqp vâi các phông ban lien quan tham muu UBND huyn
lam vic vói các don vj dê dê nghj duqc tài trçY các hoat dng tuyên truyên.
- Tham mixu UBND huyn t chi'rc Triên lam nhip ánh chü d "Dakrông
trên hành trIrth hi nhp và phát triên"; Triên lam li.ru dng ban do và trung bay
tu lieu "Hoàng Sa,Tru?ing Sa cüa Vit Nam - NhUng bang chirng ljch sir và pháp
ly".
- Xây dirng phóng sir ánh và phóng s1r hInh v nhU'ng thành tiru cüa huyn
trong 25 näm xây dirng và phát triên.
2.3. Phông TC-KH
- Tng hçp, thm djnh các dir toán kInh cüa các cci quail, don vj Co lien
quan; tham muu UBND huyn Quyêt djnh bô trI kinh phi cho các hot dng k'
nim dam bâo phü hçTp vói quy djnh cüa Lut NSNN. Thi gian hoán thành
trithc ngày 26/11/2021.
- Tham muu UBND huyn Báo cáo kinh t - xã hi, QP-AN trong 25 näm
(01/01/1997-01/01/2022) xây drng và phát triên. Th?i gian hoàn thành truâc
ngày 10/12/2021.
- Phi hçip vâi Trung tam VHTT-TDTT huyn và the co quail, don vi lam
vic vi các tO chuc, cá nhan dê dê nghj duçc tài trçl cho các hoat dng tuyên
truyên.
2.4. Ban quãn I DA DTXD và PTQJ) huyn
Chü trI, phi hqp vâi CC co quail, don vj tham muu UBNIII) huyn t chirc
ie khi cOng xây dirng/lthánh thành các cOng trInh chào müng 25 näm thành 1p
huyn dam báo phü hçTp vâi diêu kin thirc tê.
2.5. Huyn doãn
Chü trI tham muu UBND huyn xây drng k hotch t chirc cuc thi ánh,
clip chü dê "25 näm hành trInh thay dôi" trong toàn the can b, eOng nhan vien
churc, nguii lao dng, Nhân dan và lirc luqng Doàn viên TTN.
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2.6. Phông LDTB&XII huyn
Chü trI, phi hcp v&i các Co quan lien quan tham mini ni dung thäm,
tng qua cho các gia dInh chInh sách, ngithi có cong vi each mng.
Chuân bj các ni dung, to chirc ving Dài t'ithng nim các anh hung 1it si.
2.7. Phông KT&HT huyn; Trung tam Môi truo'ng Do thi huyn
- Chü trI, ph& hqp vói phông TC-KI-I, UBND thj tr.n và các Co quan lien
quan triên khai thrc hin các hot dng chinh trang do thj.
- Chi d.o BQL Chi trung tam huyn t chi'rc chinh trang iai h thng lô
quay dam bão gçn gang, sach dçp.
2.8. Phông Y tê
Chü trI, phôi hçip vâi Trung tam t xây dirng k hoch và phiiong an
dam bão cong tác phông chóng, djch bnh COVID-19 trong thai gian to chüc
các hot dng k9 nim.
2.9. Van phông HDND Va UBND huyn
- Phi hçp vâi các co quan don vj chun bj các ni dung có lien quan
trong chucmg trInh buôi Tça dam (Diên van on lti truyên thông, các báo cáo,
chuong trInh buôi Tça dam, khách m?yi...)
- Phi hçip vâi Phông VH&TT huyn chun bj các diu kiin cn thit dam
bão phiic vi tot cho buôi to chüc Tça dam.
- Chü trI, phôi hçip vOi Phông VH&TT tham muu ban hành Giy mñ di
biêu dir và cOng tác to chirc buôi t9a dam.
- Tham mini UBND huyn chi dto các co quan, dcm vi, UBNID các xa, thj
trn và các don vj tru&ng hc trien khai phong trào "Dumg lang, ngö xóm, co
quan, don vj, trung h9c xanh, sich, dçp".
2.10. Phông GD&DT huyn
- Chü trI chi dto các don vi trithng hc trên toàn huyn xây thjng các cong
trInh có 9 nghia và thiêt thrc dé chào mrng 25 näm thành l.p huyn; tIch circ
tham gia hi.r&ng lrng cuc thi ânh, clip thu dê "25 näm hành trInh thay dôi".
2.11. UBND thi trn Krông Kiang
- Phi hqp ViiCáC co quan có lien quan trin khai thirc hin cong tác
chinh trang do thj. Dông thai, huy dngsir vào cuc cüa cac ban ngành doàn
the, các Khóm và Nhân dan tren dja ban thj trân trong cOng tác chinh trang dO
thj, dc bit là các tuyen di..thng ni thj.
- Chi dao 100% can bô và Nhân dan, CC co quan don vj treo c? to quôc,
ci phi.ràn dung noi quy djnh.
- Phi hçp vâi Phông VH&TT th.m djnh và quy hotch các dim tuyên
truyên, quãng cáo trên dja bàn thj trân.
2.12. Các co' quan bàn ngành cp huyn, UBND các xä
- UBND các xã, thj trn chü tn ti chuc lé kh&i cOng xây dimg cOng trInh cp
xã (nu co) chào mrng k nin 25 nm Ngày thành 1p huyn. Chi do các thôn, bàn
tin hành v sinh, chinh trang dis&ng lang, ngO xóm, cOng s và treo c To quôc,
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khu hiu tuyen truyn ti các trc du&ng chInh, truóc cci quan, dcin vj trong djp
k nim 25 näm thành l.p huyn.
- Chi dto can b, cong chüc, viên chüc, ngui lao dng và Nhân dan tham
gia hu&ng 1mg cuc thi ãnh, clip chü dê "25 näm hành trInh thay dôi".
Trén day là K hotch chi ti& th chlrc các hoat dng kS' nim 25 näm
Ngày thành 1p huyn DakrOng (01/01/1997-01/01/2022), UBND huyn yêu câu
các co quan, don vj, UBND các xà, thj trân triên khai thirc hin các hot dng
trén tinh than tiêt kim, linh hot, hiu qua và an toàn trong cOng tác phông,
chông djch bnh COVID-19./.
No'inhmn:
-

TT Huyn üy (b/c);
TT HDND huyn (b/c);
CT, các PCT UBND huyn;
Các co quan, ban ngành, doan the huyn;
UBND các xã, thj trân;
C.PVP, CVVX;
L.ru: VT, CV.

TM. UY BAN NHAN DAN.

