ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 2583 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 05 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
____________

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị
về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng,
đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị
định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định
về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng,
danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số
111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày
thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4940-CV/VPTU
ngày 02 tháng 10 năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức
các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân
tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn
kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin của
Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.
2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm 2020 với
tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và gắn với chào mừng đại hội
đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần
quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào
cuộc sống.
3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp,
có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương; chú
trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không
để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động vi phạm pháp
luật.
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hoạt động: “Mừng Xuân Canh Tý, Mừng Đảng quang vinh, Mừng
đất nước đổi mới”
1.1. Công tác tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền: Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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- Hình thức tuyên truyền: Trên các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu tại các
khu vực trung tâm, các tuyến đường chính; treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ
Tổ quốc tại tại các trụ sở cơ quan, trường học; treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ
tự, hộ gia đình. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên báo,
đài của tỉnh; tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động và triển lãm tranh, ảnh,
sách, báo…
1.2. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và chúc Tết Nguyên đán
- Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy về thăm, chúc Tết Nguyên đán 2020.
- Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế
hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và động viên các đối tượng chính sách tại địa
phương, đơn vị.
1.3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng
Xuân
1.3.1. Tổ chức Hội chợ hoa xuân và đường hoa xuân Canh tý 2020: Ủy
ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ
chức.
1.3.2. Chương trình nghệ thuật đón giao thừa xuân Canh Tý 2020
- Thời gian: Từ 21 giờ 00’ ngày 25/01/2020 (đêm giao thừa).
- Địa điểm: Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum.
- Thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức.
1.3.3. Ngày hội đua thuyền Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý
- Thời gian: Ngày 28/01/2020 (Mùng 4 tết, tháng Giêng năm Canh Tý).
- Địa điểm: Trên sông Đăk Bla (đoạn từ trước khách sạn Indochine đến
trước khu vực Bảo tàng tỉnh).
- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố.
1.3.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui xuân, trải nghiệm: Các hoạt
động văn hóa, văn nghệ; các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, các hoạt
động thể thao truyền thống: Đua thuyền độc mộc; giới thiệu các tour, tuyến tham
quan du lịch vui xuân.
- Thời gian: Từ ngày 30/01 - 03/02/2020 (Mùng 06 - 10 tháng Giêng năm
Canh Tý).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh và các địa điểm vui chơi công cộng trên địa bàn
các huyện, thành phố.
- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành
phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân Canh Tý - 2020.
1.3.5. Hội báo xuân tỉnh Kon Tum năm 2020
- Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 09/02/2020.
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- Địa điểm: Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum.
- Thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan tổ chức Hội
Báo Xuân tỉnh năm 2020 và tham gia Hội báo toàn quốc năm 2020.
1.4. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020)
1.4.1. Tổ chức Lễ dâng hương
- Thời gian: 6h30’ ngày 03/02/2020 (thứ Hai).
- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Nhà tưởng niệm ghi tên các liệt sĩ Sư
đoàn 10.
- Thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện.
1.4.2. Chương trình nghệ thuật: “Mùa Xuân dâng Đảng”
- Thời gian: 19h30’ ngày 03/02/2020 (thứ Hai).
- Địa điểm: Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum.
- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan xây dựng chương trình, kịch bản; phát hành giấy mời đại biểu
tham dự chương trình...
1.5. Chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2020: Tỉnh Đoàn Kon
Tum tổ chức các hoạt động phù hợp.
1.6. Các huyện, thành phố: Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa
tại các nghĩa trang liệt sỹ, đền tưởng niệm liệt sỹ. Tùy tình hình thực tế của từng
địa phương để tổ chức và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng thiết thực, hiệu quả,
tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
1.7. Các hoạt động khác: Xây dựng và thực hiện các chương trình phát
thanh - truyền hình phong phú, sinh động, hấp dẫn mang sắc thái Xuân, phù hợp
với truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân;
phát động Tuần lễ cao điểm vệ sinh xanh - sạch - đẹp và an toàn thực phẩm trên
phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức các hội chợ, đảm bảo nguồn hàng, lương thực, thực
phẩm và bình ổn giá phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết
Nguyên đán; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi buôn bán hàng giả,
hàng kém chất lượng; tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông,
phòng chống cháy nổ; kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn
hóa trên địa bàn tỉnh.
2. Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII - 2020 (Tết Nguyên tiêu)
- Thời gian: 19 giờ 00’ ngày 08/02/2020.
- Thực hiện: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan đề xuất địa điểm, tổ chức.
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3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch)
- Thời gian: 02/4/2020 (thứ Năm).
- Địa điểm: Đình Lương Khế, thành phố Kon Tum và huyện Đắk Hà.
- Hình thức: Theo Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 về
Nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày tổ chức giỗ tổ Hùng Vương.
- Thực hiện: UBND thành phố Kon Tum phối hợp với Ban quản lý Đình
Lương Khế tổ chức lễ dâng hương tại Đình Lương Khế; UBND huyện Đăk Hà
chỉ đạo công tác tổ chức lễ dâng hương trên địa bàn.
4. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2020)
- Thời gian: Ngày 19/5/2020 (thứ Ba).
- Nội dung các hoạt động: Thực hiện tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Liên hoan Giọng
hát hay những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần thứ 4”; hướng dẫn tổ chức
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, tuyên truyền lưu động
phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, biên giới, vùng căn cứ cách mạng; cổ vũ,
động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động
sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930 25/9/2020)
- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.
- Hình thức tổ chức: Lễ kỷ niệm (truyền hình trực tiếp).
- Thời gian: Ngày 25/9/2020 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh.
- Các hoạt động: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, dâng hương, tưởng
niệm; Trưng bày, triển lãm chuyên đề: “Kon Tum những chặng đường phát
triển”; Liên hoan tuyên truyền lưu động “Đảng là niềm tin tất thắng”.
6. Kỷ niệm "năm lẻ 5"
- Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2020).
- Kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).
- Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020); Quốc
khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
* Thực hiện:
- Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thực hiện công tác
tuyên truyền trên hệ thống báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử và các trang
website của các sở, ban ngành, địa phương.
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hội thi, hội diễn văn nghệ; tuyên truyền, cổ
động trực quan.
7. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị,
địa phương trong tỉnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức lễ kỷ
niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
8. Các ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh Đảng, Nhà
nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Không tổ chức lễ
kỷ niệm, thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Kon Tum.
II. KINH PHÍ: Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối trong dự toán kinh

phí được giao từ đầu năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường
huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; có
trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện
hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo
chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020.
Hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn
tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phối hợp với các sở, ban,
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác
quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo, các tạp
chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ
niệm trong năm 2020.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu kế hoạch tổ chức
viếng nghĩa trang liệt sỹ vào các ngày lễ lớn của địa phương; tổ chức thăm hỏi
các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn trong các dịp lễ, tết.
5. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị
liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện
các nội dung Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương,
theo qui định hiện hành. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý và sử dụng
kinh phí theo quy định hiện hành.
6. Công an tỉnh: Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn giao thông trước, trong và sau các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020.
Tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt
động vi phạm pháp luật.
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7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UBND các
huyện, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để triển
khai, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm phù hợp; tuyên truyền,
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Chủ động triển khai đồng bộ,
có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn,
đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới.
- Gắn các hoạt động kỷ niệm với phát động phong trào thi đua yêu nước,
đón nhận các phần thưởng thi đua; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đất
và Người Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước.
Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ
thể để triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn
đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Kon Tum

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách;
- Lưu: VT, KGVX1,4.

Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 05-10-2019 15:43:32
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