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HUYỆN ĐẮK SONG       

 

Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đắk Song, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa  

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”  

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg); 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 04/3/2022 của Bộ tài chính Quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

 Căn cứ Công văn số 2651/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2022  của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch V/v hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 

thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Đăk 

Nông đề xuất Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 – 2025); 

Căn cứ Công văn số 1491/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 21/10/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông về việc Hướng dẫn thực hiện các 

nhiệm vụ chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐNĐ ngày 09/8/2022 của HĐND huyện Đắk 

Song về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Song; 
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Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 - Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

 Triển khai hiệu quả, chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 - Dự án: 

“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch” trên địa bàn huyện. 

 Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và 

các địa phương trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

- Dự án: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch”. 

 2. Yâu cầu: 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, 

đơn vị có liên quan: Phòng Tài chính Kế hoạch; Phòng Dân tộc và các đơn vị thụ 

hưởng tổ chức triển khai kịp thời các nội dung Dự án: “Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” 

trên địa bàn huyện phù hợp với địa phương. Đảm bảo hiệu quả, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng, đúng theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Xây dựng phần mềm quản lý, bảo tồn văn hoá, du lịch của huyện Đắk 

Song 

Nhằm quản lý, bảo tồn văn hoá du lịch địa phương; lưu trữ, quảng bá văn 

hoá du lịch của huyện trên nền tảng số. Phần mềm góp phần hệ thống hoá và đồng 

bộ dữ liệu, giúp cho công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ được thuận tiện, nhanh 

chóng và tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước tìm hiểu thông tin tổng quan toàn huyện và các nét văn hoá đặc trưng 

của con người và vùng đất Đắk Song.  

2. Thực hiện Dịch vụ 3D và dựng tour vr360 các địa điểm Văn hoá, Du 

lịch huyện Đắk Song 
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Nhằm quảng bá các giá trị văn hoá của các dân tộc trên địa bàn huyện; giới 

thiệu các địa điểm có tiềm năng du lịch để xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch 

địa phương trên nền tảng số. 

3. Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2022. 

III. Kinh phí thực hiện 

Theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về 

việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

trên địa bàn huyện Đắk Song và nhân sách địa phương. Trong đó, UBND huyện 

Đắk Song giao kế hoạch vốn thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch năm 2022. 

IV. Tổ chức thực hiện. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch theo dõi, hướng dẫn quá trình triển khai 

thực hiện đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành, đồng thời xem xét, tham 

mưu UBND huyện chủ trương thực hiện nội dung danh mục dự án theo đề xuất của 

Phòng Văn hóa và Thông tin. 

3. Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin  thực hiện có 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 - Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển Du lịch”. 

4. UBND các xã trên địa bàn huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa 

và Thông tin triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy nan nhân dân 

các xã, thị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL;  

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- BCĐ CTMTQG huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban CM thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP. (st) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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