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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHƢ PĂH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Chư Păh,  ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

 Tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chƣ Đang Ya năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 06/1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 09/8/2017 của Huyện ủy Chư Păh về 

thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc ban hành kế hoạch Phát triển du lịch huyện Chư Păh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/HU ngày 27/4/2021 của Huyện ủy về đẩy mạnh thu hút 

đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Chư Păh, giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030;  

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Kế hoạch phát triển Du lịch trên địa bàn huyện Chư Păh năm 

2022; 

Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và được 

sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Kết luận số 1129-KL/HU ngày 

25/8/2022 của Huyện ủy Chư Păh;  

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Hoa Dã 

Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

- Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 (sau đây gọi tắt là 

Tuần lễ Hoa) là một trong các hoạt động lớn của huyện nhằm thiết thực chào mừng 

các sự kiện chính trị của huyện Chư Păh trong năm 2022. Tổ chức Tuần lễ Hoa Dã 

Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá danh lam thắng 

cảnh, văn hóa lịch sử, các điểm đến du lịch, hình ảnh quê hương và con người Chư 

Păh đến với du khách gần xa, đồng thời thông qua các hoạt động kêu gọi đầu tư, 

từng bước phát triển các loại hình du lịch.  

- Tuần lễ Hoa là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh mảnh đất, 

con người, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa truyền 

thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hoa Dã Quỳ gắn với Núi lửa     Chư 

Đang Ya đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn là điểm đứng đầu 
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top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai. Đặc biệt Núi lửa Chư Đang Ya được 

bình chọn 10 miệng Núi lửa đẹp nhất thế giới của tạp chí Anh quốc bình chọn năm 

2018. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức Tuần lễ Hoa cần phải chu đáo mọi mặt từ định hướng khai 

thác, quy hoạch khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa, đến tổ chức các hoạt động chính, 

hoạt động phụ trợ của Tuần lễ Hoa, đảm bảo cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch, 

khai thác các loại hình du lịch. Các hoạt động đúng quy định hiện hành, thiết thực, 

tiết kiệm, an toàn và đạt hiệu quả cao. 

- Các hoạt động phải đảm bảo tổ chức chất lượng, trang trọng, có trọng tâm, 

trọng điểm, ấn tượng, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, mang nét đặc 

trưng của huyện Chư Păh, khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên 

điạ bàn huyêṇ và đồng bào các vùng lân câṇ vào các hoạt động hưởng ứng  Tuần lễ 

Hoa; tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và nhân dân trong, ngoài tỉnh, du khách 

quốc tế. 

- Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy 

nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cảnh quan, phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn huyện (đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết…). 

- Chú trọng hình thành và xây dựng các sản phẩm, gắn với hình ảnh Hoa Dã 

Quỳ, Núi lửa Chư Đang Ya, vùng đất, con người Chư Păh nhằm tạo nên sản phẩm 

du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa, mảnh đất, con người Chư Păh, tạo điều 

kiêṇ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đươc̣ tham gia trưc̣ tiếp và hưởng 

lơị từ Tuần lễ Hoa.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Dự kiến 01 tuần, trọng điểm trong 03 ngày: Từ ngày 11- 

13/11/2022 (tùy thuộc vào thời điểm Hoa Dã Quỳ nở rộ). 

2. Địa điểm: Làng Ia Gri, khu vực Núi lửa xã Chư Đang Ya và một số địa 

điểm khác trên địa bàn xã Chư Đang Ya và xã Nghĩa Hưng.  

3. Quy mô: Cấp huyện. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN LỄ HOA: (Các 

hoạt động tổ chức trọng tâm trong 03 ngày: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 

13/11/2022). 

1. Các hoạt động Văn hóa: Trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc 

tượng… 

1.1. Cồng chiêng 

1.1.1. Trình diễn Cồng chiêng (gồm 02 nội dung: Cồng chiêng người lớn và 

cồng chiêng trẻ em) 

        - Thời gian: 03 ngày, từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2022. 

- Địa điểm: Sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xây 

dựng kế hoạch, lịch trình diễn chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt. 
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- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, Trường THCS Dân tộc nội trú 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao sẽ bố trí tất cả các đội 

cồng chiêng và nghệ nhân trình diễn, diễu hành tại Chương trình Khai mạc Tuần lễ 

Hoa và xen kẽ giữa các hoạt động trong các ngày diễn ra Tuần lễ Hoa (Có kịch bản, 

chương trình, lịch trình biểu diễn cụ thể cho từng đội). 

1.1.2. Chƣơng trình diễu hành trình diễn cồng chiêng 

- Chủ đề: Cồng chiêng Âm vang đại ngàn. 

- Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút - 18 giờ 00 phút, ngày 11/11/2022. 

- Số lượng: Mời tất cả các đội cồng chiêng cùng tham gia diễu hành. 

- Địa điểm: Từ nhà Rông, làng Ia Gri diễu hành trình diễn cồng chiêng, múa 

xoang, phụ họa hóa trang di chuyển đến chân Núi lửa Chư Đang Ya và vòng ngược 

lại tập kết tại sân nhà Rông làng Ia Gri để đón đại biểu và dự Khai mạc Tuần lễ 

Hoa.  

 - Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và các 

cơ quan, đơn vị liên quan (xây dựng kịch bản chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt). 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan, các đội cồng chiêng của các 

xã, thị trấn và Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

1.2. Biểu diễn nghệ thuật đan lát, tạc tƣợng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ 

dân tộc 

- Nội dung: Trình diễn đan gùi, dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ, chế tác nhạc cụ dân 

tộc… của các nghệ nhân đến từ 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện phục vụ khách du 

lịch tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm về nghệ thuật đan lát, tạc tượng, dệt thổ 

cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, các vật dụng sinh hoạt phục vụ đời sống sinh hoạt của 

dân tộc Jrai, Bahnar (05 nghệ nhân/đơn vị: 02 dệt thổ cẩm, 02 đan lát, 01 tạc 

tượng).  

- Thời gian: Các hoạt động diễn ra xuyên suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Hoa 

(Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 11/11/2022 và kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút 

ngày 13/11/2022). 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa , Thông tin & Thể thao xây 

dựng kế hoạch chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt trước ngày 05/10/2022. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Ngoài ra Ban Tổ chức mời Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm Phụ nữ xã Ia Ka, Ia Mơ 

Nông trình diễn dệt thổ cẩm cho du khách gần xa tham quan, trải nghiệm). 

1.3. Phục dựng Lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai  

Lễ hội Mừng lúa mới nằm trong hệ thống nghi lễ nông nghiệp của người Jrai. 

Đây là một trong những nghi lễ được coi là quan trọng nhất. Lễ hội Mừng lúa mới là 

nghi lễ mà các gia đình và cộng đồng làm để tạ ơn các thần linh đã phù hộ cho họ một 

mùa bội thu, những hạt lúa óng vàng. Đồng thời, đây cũng là nghi lễ để từng gia đình, 

cộng đồng cầu xin thần linh sẽ tiếp tục phù hộ cho họ trong mùa vụ tiếp theo được 

mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. 
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Nghi lễ được các nghệ nhân phục dựng lại nguyên bản tại sân nhà Rông làng Ia 

Gri, dưới chân Núi lửa Chư Đang Ya, xã Chư Đang Ya vào ngày 12/11/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Ia Phí. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND xã Chư Đang Ya, Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao. 

        2. Các hoạt động Thể thao: Tổ chức thi đấu các môn thể thao như: Đẩy gậy, 

đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố…(có kế hoạch cụ thể, lịch thi đấu cho từng môn). 

        2.1. Đẩy gậy: Gồm 02 nội dung: Nam và Nữ. 

2.2. Đi cà kheo: Thi đấu cá nhân nam, nữ (cự ly thi đấu 100m, 200m, 400m).  

2.3. Kéo co: Thi đấu đồng đội nam và nữ. 

2.4. Nhảy bao bố: Nhảy tiếp sức (môĩ đôị 02 nam + 02 nữ); cá nhân: cư ̣ly  

50m. 

* Thành phần tham gia: Các vận động viên của 14 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

* Cơ cấu giải thưởng: Có cơ cấu riêng cho từng nội dung. 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xây 

dựng kế hoạch chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt trước ngày 05/10/2022. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn. 

2.5. Kinh phí thực hiện: Từ Nguồn sự nghiệp thể thao đã cấp trong dự toán 

ngân sách năm 2022 cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao. 

3. Hoạt động trò chơi dân gian 

Chủ đề: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc. 

        3.1. Tổ chức các trò chơi dân gian cho du khách trải nghiệm: Bịt mắt đập 

niêu, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, tổ chức cho du khách tham gia các hoạt động thể 

thao như đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, đi xe đạp chậm… 

- Thời gian: 01 ngày (ngày 11/11/2022). 

- Địa điểm: Sân nhà Rông, làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao xây dựng kế hoạch trình Ban Tổ chức phê duyệt trước ngày 

05/10/2022. 

3.2. Biểu diễn Múa sạp dân gian  

- Thời gian: ngày 12/11/2022. 

- Địa điểm: Sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Thành phần tham gia: Mời các nghệ nhân, du khách, các cơ quan, đơn vị trong 

và ngoài huyện tham gia. 

- Đơn vị chủ trì: Câu lạc bộ Gió đại ngàn Gia Lai chủ trì, phối hợp với Phòng 

Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt trước 

ngày 05/10/2022. 

 - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao, UBND các xã, 

thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

4. Hội thi Chinh phục đỉnh Núi lửa Chƣ Đang Ya  



5 
 

- Nội dung: Đi bộ và leo Núi lửa Chư Đang Ya (có kế hoạch, thể lệ cụ thể 

sau). 

- Thời gian: Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2022. 

- Địa điểm: Núi lửa Chư Đang Ya, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xây 

dựng kế hoạch trình Ban Tổ chức phê duyệt trước ngày 05/10/2022. 

- Đơn vị phối hợp: Huyện đoàn Chư Păh; UBND các xã, thị trấn  

        5. Hoạt động leo núi trải nghiệm đỉnh Chƣ Nâm (theo hình thức hoạt động 

trải nghiệm) 

- Nội dung: Đi bộ và leo núi ngắm cảnh, cắm trại, tổ chức các trò chơi lớn, 

hoạt động dã ngoại… 

- Thời gian: Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2022. 

- Địa điểm: Núi lửa Chư Đang Ya; Núi Một, đỉnh Núi Chư Nâm (xã Chư Đang 

Ya); Hồ Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng) và ngược lại. 

- Đơn vị chủ trì và tổ chức thư ̣ c hiện: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Vận tải Du lịch Niềm Vui Việt xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trình Ban Tổ 

chức phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung, kinh phí, huấn luyện viên hướng 

dẫn, lều bạt, y tế, an ninh và các điều kiện khác đảm bảo cho du khách tham gia các 

hoạt động.    

6. Tổ chức hoạt động Dù lƣợn trên Núi lửa Chƣ Đang Ya 

- Nội dung: Mời các Câu lạc bộ Dù lượn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 

bay dù từ đỉnh Núi lửa Chư Đang Ya; Núi Chư Nâm ngắm Hoa Dã Quỳ và ngắm 

cảnh thành phố Pleiku và các vùng lân cận từ trên cao. 

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 11/11 đến ngày 12/11/2022. 

- Địa điểm: Núi lửa Chư Đang Ya, Núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya, huyện 

Chư Păh. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin. 

- Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: BCH Quân sự huyện, UBND xã Chư Đang Ya, 

Trung tâm Y tế huyện... 

       7. Chƣơng trình giao lƣu nghệ thuật 

        - Chủ đề: “Đêm hội nhạc cụ dân tộc Tây nguyên” 

- Nội dung: Chương trình giao lưu nghệ thuật, trình diễn các nhạc cụ dân tộc 

truyền thống Tây nguyên của các câu lạc bộ, các ban nhạc, nhóm nhạc các đoàn 

nghệ thuật trong và ngoài tỉnh…  

- Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút, ngày 12/11/2022. 

- Địa điểm: Núi lửa Chư Đang Ya, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Đơn vị thực hiện: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San Gia Lai. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin & Thể thao; UBND các xã, thị trấn; các Nhóm nhạc, CLB nghệ thuật 

đường phố (nếu có). 
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8. Quầy hàng lƣu niệm, đặc sản địa phƣơng (có kế hoạch riêng) 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2022. 

- Địa điểm: Tại sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya huyện Chư Păh.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Hội Nông dân huyện và các chủ thể OCOP… (xây dựng Kế hoạch chi 

tiết để triển khai thực hiện; đồng thời kêu gọi, thông báo cho các đơn vị , doanh 

nghiệp, tập thể , cá nhân biết , đăng ký tham gia; bố trí không gian, nội dung, địa 

điểm phù hợp).  

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có các 

sản phẩm tham gia và các đơn vị liên quan. Quầy hàng nông sản đặc trưng của địa 

phương như: Cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, rau sạch, cá thát lát 

sông Sê San; các quầy hàng về các sản phẩm của thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp, 

các sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện như: Nấm, mật 

ong, các sản phẩm nông nghiệp địa phương, các sản phẩm đặc sản của Chư Đang 

Ya: Miến dong riềng, bột dong riềng, khoai lang Chư Đang Ya và các sản phẩm chế 

biến từ khoai lang như khoai lang chiên, nướng, sấy, luộc; món ăn đặc sản của địa 

phương: Cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng, thịt nướng… nhằm phục vụ 

nhu cầu mua sắm, tham quan, ăn uống của du khách (ưu tiên các hô ̣dân tại xã Chư 

Đang Ya và các xã , thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký tham gia bày , bán nông , 

lâm, thủy sản, ẩm thực, các món đặc sản Tây Nguyên, đặc sản vùng miền …). 

9. Trƣng bày ảnh đẹp, tƣợng gỗ và nhạc cụ dân tộc 

- Trưng bày những tác phẩm ảnh lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và từ các 

nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đang sinh sống trên địa bàn huyện Chư Păh. 

Các bức ảnh ghi lại nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng, cảnh quan 

thiên nhiên, con người, món ngon, đặc sản ẩm thực, các điểm du lịch, vui chơi giải 

trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Chư Păh. 

- Trưng bày những bức tượng gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc truyền thống được 

điêu khắc, được tạo ra từ bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân người Jrai, Bahnar 

đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Păh. 

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Bảo tàng tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, 

UBND xã Chư Đang Ya. 

10. Quầy trƣng bày sách 

Trưng bày những tác phẩm văn hóa, lịch sử, sách hay về Gia Lai. 

 - Đơn vị chủ trì, thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai. 

 - Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin & Thể thao, UBND xã Chư Đang Ya. 

IV. CHƢƠNG TRÌNH KHAI MẠC, BẾ MẠC 

1. Chƣơng trình khai mạc: (Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với 

các cơ quan , đơn vi ̣liên quan xây dựng kịch bản, chương trình trình Ban Tổ chức 

phê duyệt): 
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- Thời gian diễn ra vào lúc: 19 giờ 30 phút - 21 giờ 00 phút, ngày 11/11/2022. 

-  Địa điểm: Sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Nội dung: Chia làm hai phần: 

+ Phần lễ: Nghi lễ khai mạc. 

+ Phần hội: Chương trình nghệ thuật với nhiều nội dung, hình thức tổng hợp 

đặc sắc. 

* Đơn vị đồng chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin và Nhà hát ca 

múa nhạc tổng hợp Đam San Gia Lai. 

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao; 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan. 

2. Chƣơng trình bế mạc 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 13/11/2022. 

- Địa điểm: Sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh.  

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin.  

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao; 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 được 

bố trí từ nguồn ngân sách của huyện, các xã, thị trấn năm 2022, nguồn sự nghiệp thể 

thao trong năm 2022, nguồn xã hội hóa, nguồn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài huyện (các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi 

tiết cho từng nội dung hoạt động có liên quan được phân công tại Kế hoạch này 

trình Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa phê duyệt).  

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi 

lửa Chư Đang Ya năm 2022. Họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. 

2. Xây dựng phương án tổng quan trên Núi lửa , đường lên xuống, nơi dừng 

chân… bảo quản, trồng thêm Hoa Dã Quỳ xung quanh khu vực nhà Rông và dọc 

hai bên đường vào khu vực tổ chức Tuần Lễ Hoa, các đường vành đai dưới chân núi 

quanh khu vực núi lửa cho du khách đi bộ tham quan và chụp hình lưu niệm.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2022. 

3. Xây dựng chương trình kịch bản chi tiết. Các Tiểu ban xây dựng Kế hoạch, 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022. 

4. Tổ chức Họp báo tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về tổ chức Tuần Lễ Hoa. 

Tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên, lễ tân, hướng dẫn viên (nếu có)… 

- Thời gian: Tháng 9/2022. 

5. Sửa lại nhà Rông, phân rõ khu chức năng tại Tuần Lễ Hoa như: Khu vực 

trưng bày các sản phẩm địa phương, khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí, khu vực 

trình diễn cồng chiêng, khu vực thi đấu các môn thể thao, khu vực trình diễn các 



8 
 

hoạt động đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng,…. (Có sơ đồ cụ thể gửi cho các đơn vị 

tham gia Tuần lễ Hoa). 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2022. 

6. Vận động các tổ chức, cá nhân chuẩn bị các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

nông nghiệp sạch, sản phẩm khởi nghiệp… các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quảng 

bá du lịch, đặc sản Tây Nguyên… tham gia trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm 

tại Tuần lễ Hoa 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến ngày 20/10/2022. 

7. Vận động những hộ dân tại Làng Ia Gri, người dân, sửa chữa nhà cửa , vệ 

sinh đường làng, ngõ xóm, mở dịch vụ Homestay cho du khách ở lại qua đêm để 

cùng tham gia vào các hoạt động của Tuần lễ Hoa và trải nghiệm đời sống sinh hoạt 

của người dân nơi đây, nhà ở cho các đoàn nghệ nhân, vận động viên của các xã, thị 

trấn về tham gia các hoạt động của Tuần lễ Hoa. 

  - Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 

8. Các xã, thị trấn chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, thành lập đoàn nghệ nhân, 

vận động viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại Tuần lễ Hoa, tuyên 

truyền rộng rãi thông tin về Tuần lễ Hoa cho các thôn, làng biết tham gia các hoạt 

động của Tuần lễ Hoa. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2022, tổng hợp danh sách 

gửi Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2022. 

9. Công tác kết nối, quảng bá, xây dựng các chương trình nghệ thuật, các hoạt 

động tại Tuần lễ Hoa. Thiết kế, xây dựng Maket tổng thể Tuần lễ Hoa, maket sân 

khấu, cổng chính, cổng phụ, pano, cờ phướn, tờ gấp, công tác cổ động trực quan… 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022. 

        VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

-  Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết các công ty lữ hành kết 

nối tour, tuyến du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Chư Păh nói riêng và Gia Lai nói 

chung; đặc biệt là quảng bá Tuần lễ Hoa tại xã Chư Đang Ya đến với du khách, 

khuyến khích đưa khách du lịch về tham quan trong các ngày diễn ra Tuần lễ Hoa 

tại Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở (Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, 

Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao…) phối hợp, 

hỗ trợ về nội dung, chương trình, cơ sở vật chất và nhân lực (nếu có)… để tổ chức 

Tuần lễ Hoa theo Kế hoạch.         

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Định hướng và tham gia thẩm định nội dung tư tưởng, nghệ thuật đối với 

chương trình văn nghệ tại Tuần lễ Hoa, nội dung chương trình khai mạc và công tác 

tuyên truyền về Tuần lễ Hoa.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Là cơ quan Thường trực giúp Ban Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ 

trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch được phê duyệt 
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xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết đối với các hoạt động đã 

được phân công. Tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân (nếu có) tài trợ cho 

Tuần lễ Hoa. Thường trực tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh tại Tuần lễ 

Hoa.  

       - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa, các 

Tiểu ban chuyên môn, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa; Ban Giám khảo, 

Thư ký các Hội thi liên quan (nếu có)…  

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, phòng, ban liên 

quan xây dựng kịch bản, chương trình khai mạc, bế mạc;  

- Phối hợp thiết kế Maket tổng thể, Maket sân khấu, cổng chào, pano ảnh 

quảng bá du lịch… Thiết kế maket nội dung tờ rơi, tờ gấp, giấy mời… giới thiệu 

quảng bá về Tuần lễ Hoa. 

- Phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền vận động, hướng dẫn các nghệ 

nhân, vận động viên tham gia các hoạt động của Tuần lễ Hoa. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, thông tin quảng bá, tuyên 

truyền các hoạt động của Tuần lễ Hoa. 

       - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban liên quan xây dựng 

dự toán kinh phí cho Tuần lễ Hoa; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài 

trợ cho Tuần lễ Hoa. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác chuẩn bị 

và tổ chức thực hiện Kế hoạch, lập danh sách khách mời, đại biểu dự khai mạc, bế 

mạc; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc cho lãnh đạo UBND huyện.  

- Lập trang facebook để thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về Tuần lễ 

Hoa, kịp thời cập nhập, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cộng đồng để bổ sung 

tổ chức Tuần lễ Hoa tốt hơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và 

Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa.    

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết các hoạt động, dự toán kinh phí đối 

với các hoạt động đã được phân công (kết hợp với nguồn sự nghiệp thể thao trong 

năm 2022), tham mưu cho Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa thành lập Ban Giám khảo, 

Thư ký các hội thi Văn hóa - Thể thao có liên quan trong Tuần lễ Hoa (nếu có).  

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: Panô, 

băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… (tập trung khu vực trung tâm huyện , các trục 

đường chính trên địa bàn huyện và từ xã Nghĩa Hưng đi xã Chư Đang Ya , từ trung 

tâm huyện đến thành phố Pleiku, thành phố Kon Tum…). 

 - Tổ chức đưa tin trước, trong và sau Tuần lễ Hoa trên hệ thống thông tin cơ 

sở; đồng thời phát thanh nội dung, chương trình Tuần lễ Hoa để du khách và nhân 

dân biết, ủng hộ; quay phim làm tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền lâu dài 

cho huyện. Xây dựng chuyên mục, phóng sự chuyên đề, tin, bài tuyên truyền về 

Tuần lễ Hoa; quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch của huyện.  
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất (Chuẩn bị âm 

thanh, ánh sáng, cây nêu, các tiết mục văn nghệ… để tổ chức khai mạc, bế mạc 

Tuần lễ Hoa) và các điều kiện cần thiết khác trong các hoạt động của Tuần lễ Hoa.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí đối với các hoạt động đã được 

phân công gửi về Phòng Văn hoá - Thông tin để tổng hợp. 

       5. Văn phòng HĐND-UBND huyện  

- Phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn, triển khai nhiệm vụ được phân công và tổ chức thực 

hiện kế hoạch, lập danh sách khách mời, đại biểu dự khai mạc, bế mạc; chuẩn bị bài 

phát biểu khai mạc cho lãnh đạo UBND huyện. 

- Là đơn vị tiếp nhận quà, hiện vật… của các tổ chức, cá nhân (nếu có) tài trợ 

cho Tuần lễ Hoa.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp, bố trí vị trí ngồi cho 

đại biểu tham dự khai mạc, bế mạc Tuần lễ Hoa. 

- Thông tin, tuyên truyền về Tuần lễ Hoa trên Cổng thông tin điện tử của 

huyện để đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện biết, tham dự Tuần lễ Hoa. 

6. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban, Tổ giúp việc cho Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa; 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có 

thành tích tham gia công tác tổ chức các hoạt động Tuần lễ Hoa.  

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể về cảnh quan trên 

Núi lửa Chư Đang Ya, khu vực tổ chức Tuần Lễ Hoa 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya, Trạm Cấp nước & DVĐT 

san, gạt đường (sau trụ sở UBND xã Chư Đang Ya cũ), phát quang các tuyến đường 

từ xã Nghĩa Hưng vào xã Chư Đang Ya… Gắn các biển báo chỉ dẫn xung quanh 

khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa, dọc các tuyến đường lên xuống Núi lửa giúp du 

khách dễ dàng tham quan, khám phá Núi lửa.  

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, Trung tâm Y tế tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực 

tổ chức Tuần lễ Hoa; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya tăng cường công tác đảm 

bảo an toàn hành lang giao thông dịp trước, trong và sau Tuần lễ Hoa.  

- Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, Trạm Cấp nước & DVĐT thiết kế mẫu 

các nhà bạt (gian hàng)... 

- Phối hợp với Điện lực Chư Păh đảm bảo nguồn điện cho Tuần lễ Hoa và 

thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa bố trí kinh phí kịp thời để các đơn vị, địa phương 
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triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo thời gian, tiến độ thực 

hiện; kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

9. Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng 

Phối hợp với UBND xã Chư Đang Ya tuyên truyền vận động nhân dân canh 

tác, sản xuất trên khu vực Núi lửa giữ gìn Hoa Dã Quỳ ở các bờ ranh, vận động hỗ 

trợ đất để phục vụ cho Tuần lễ Hoa. 

Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thu dọn rác, chất 

thải ở các thôn, làng, tổ dân phố, các trục đường chính, các địa điểm tham quan 

như: Thủy điện Ia Ly, Suối đá cổ (Thị trấn Ia Ly), Biển Hồ chè, Chùa Bửu Minh 

(xã Nghĩa Hưng), làng Kép, làng Phung (xã Ia Mơ Nông), cầu treo (thị trấn Phú 

Hòa), Thác Bà (xã Nghĩa Hòa) trước, trong và sau Tuần lễ Hoa. 

10. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Chỉ đạo Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện tổ chức luyện tập, tham gia 

biểu diễn cồng chiêng tại Tuần lễ Hoa. 

- Huy động lực lượng giáo viên nữ (10 người) để tham gia làm công tác lễ tân, 

đón tiếp đại biểu, công tác tổ chức trong đêm khai mạc, bế mạc; phục vụ buổi khai 

mạc, trao giải các hội thi diễn ra Tuần lễ Hoa và một số hoạt động khác theo sự 

phân công của Ban Tổ chức Tuần lễ Hoa. 

11. Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

OCOP (Có kế hoạch riêng).  

- Vận động các đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày giới thiệu, bán các sản 

phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của địa phương tại 

Tuần Lễ Hoa. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Trung tâm Y tế tăng cường kiểm tra 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực tổ chức Tuần Lễ Hoa; 

12. Công an huyện, BCH Quân sự huyện 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ tại khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa, địa bàn xã Chư Đang Ya và các khu vực 

lân cận trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Hoa (Có kế hoạch riêng).  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện có kế hoạ ch rà soát bom mìn, vật nổ trước ngày 

10/11/2022. 

13. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan liên 

quan xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện 

(đặc biệt là dịch bệnh C ovid-19) đảm bảo trước, trong và sau Tuần lễ Hoa (Có kế 

hoạch riêng).  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp-PTNT, 

Văn phòng HĐND-UBND huyện tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, nhất là tại 
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khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh 

khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.  

- Cử cán bộ y, bác sỹ trực, tham gia đảm bảo sơ cấp cứu cho nghệ nhân, vận 

động viên, du khách đau ốm hoặc tai nạn rủi ro trong thời gian diễn ra Tuần lễ Hoa. 

14. Trạm Cấp nƣớc và Dịch vụ đô thị huyện 

- Phối hợp với UBND xã Chư Đang Ya phát quang cây cỏ, dọn dẹp không 

gian sân nhà Rông làng Ia Gri (hoàn thành trước ngày 05/11/2022 để có mặt 

bằng thực hiện các công việc khác) và các đường dẫn ra, vào khu vực tổ chức 

Tuần Lễ Hoa tạo cảnh quan thông thoáng thuận tiện cho khách tham quan. 

- Bố trí lực lượng thu gom, dọn vệ sinh trước, trong và sau Tuần lễ Hoa tại 

khu vực nhà Rông làng Ia Gri và dọc đường lên, xuống núi lửa và bố trí các 

thùng đựng rác xung quanh khu vực Tuần lễ Hoa; thực hiện tốt công tác vệ sinh 

môi trường tại nơi diễn ra Tuần lễ Hoa và các khu vực lân cận. 

- Thuê, vận chuyển, bố trí hợp lý nhà vệ sinh lưu động tại khu vực Tuần lễ 

Hoa và bố trí người dọn dẹp đảm bảo nguồn nước và vệ sinh sạch sẽ phục vụ nhu 

cầu tham quan của du khách và nghệ nhân tham gia phục vụ Tuần lễ Hoa. Đảm 

bảo nguồn nước sinh hoạt phục vụ trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Hoa. Chịu 

trách nhiệm về hoa, trang trí cho Tuần lễ Hoa. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya xây 

dựng phương án đảm bảo điện, nước sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ 

Hoa. Trang trí hoa, cây xanh… tại sân nhà Rông, xung quanh khu vực tổ chức các 

hoạt động của Tuần lễ Hoa.  

- Phối hợp với Điện lực Chư Păh chịu trách nhiệm về nguồn điện thắp sáng, 

điện sinh hoạt, điện trang trí và hệ thống camera an ninh phục vụ trong khu vực 

diễn ra Tuần lễ Hoa. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya 

chuẩn bị Maket tổng thể Tuần lễ Hoa, pano ảnh quảng bá du lịch… Thiết kế các 

gian hàng (nhà bạt) của các đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

15. Điện lực Chƣ Păh 

Đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Tuần Lễ Hoa tại       Chư 

Đang Ya. 

16. Đề nghị Huyện đoàn Chƣ Păh 

- Huy động lực lượng tình nguyện viên (60 đoàn viên, thanh niên) để tham gia 

hướng dẫn, hỗ trợ cho du khách đến tham quan Tuần Lễ Hoa (mặc áo xanh truyền 

thống của đoàn). Phối hợp cung cấp thông tin về các hoạt động, hướng dẫn du 

khách tiếp cận điểm tổ chức Tuần Lễ Hoa.  

- Phát động phong trào tình nguyện (ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ Nhật 

xanh…) bảo vệ môi trường , dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm,... Chỉ đạo đoàn viên 

thanh niên xã Chư Đang Ya phát động bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và phục vụ 

Tuần lễ Hoa.  

- Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về Tuần lễ Hoa trên các trang thông tin 

của Huyện đoàn, trên các trang mạng xã hội… 
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17. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya trồng hoa trên các tuyến đường 

tại khu vực Núi lửa và các tuyến đường vào khu vực Tuần lễ Hoa. 

- Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia giới thiệu các sản phẩm phụ 

nữ khởi nghiệp của huyện (dệt thổ cẩm...). 

18. Đề nghị Hội Nông dân huyện 

Chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn vận động hội viên, nông dân trên địa bàn 

huyện tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn tại các gian hàng của địa 

phương. Vận động các chủ thể có sản phẩm (đạt OCOP 3 sao trở lên) tham gia các 

gian hàng tại Tuần lễ Hoa. 

19. Ủy ban nhân dân xã Chƣ Đang Ya 

- Chủ trì, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân (nhất là học sinh, trẻ em) giữ 

gìn, chăm sóc hoa Dã Quỳ tại khu vực Núi lửa, khu vực nhà Rông làng Ia Gri và 

dọc các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa.  

- Sửa chữa, trang trí lại nhà Rông làng Ia Gri.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Trạm Cấp nước & DVĐT san, 

gạt đường đi lên, xuống Núi lửa, sân nhà Rông làng Ia Gri, đường ra (sau trụ sở 

UBND xã cũ)…, bố trí không gian hoạt động, dừng chân cho du khách trên đỉnh 

núi, cắm cọc, căng dây đảm bảo phục vụ du khách tham quan trên đỉnh núi , đường 

lên xuống núi khu vực làng Ia Gri… Bố trí, vị trí bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện 

giao thông khác… 

- Vận động nhân dân giao đất, dọn dẹp đường lên, xuống Núi lửa, phát dọn, 

cắm mốc, cắt tỉa các cành H oa Dã Quỳ bị héo dọc 2 bên đường lên, xuống Núi lửa 

trước ngày 20/10/2022 để phục vụ du khách tham quan.  

- Xây dựng phương án giữ xe đúng quy định; hợp đồng giữ xe cho đại biểu và 

Ban Tổ chức, quản lý, nhắc nhở các hộ kinh doanh, hộ dân tham gia làm bãi giữ xe, 

buôn bán hàng rong nâng cao ý thức trong việc buôn bán, ứng xử văn minh lịch sự, 

không nâng giá các mặt hàng.  

- Chỉ đạo Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã tham gia bảo vệ trật tự an toàn 

cho người dân, nghệ nhân và du khách xuyên suốt chương trình của Tuần lễ Hoa.  

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn, dọn dẹp đảm bảo vệ sinh 

môi trường tại các thôn, làng (đặc biệt là làng Xóa, làng Ia Gri) trong suốt thời gian 

trước, trong và sau Tuần lễ Hoa. Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc 

giao tiếp, ứng xử với du khách tham quan, tránh xảy ra tình trạng chèo kéo, xin tiền, 

trộm cắp…  

- Vận động nhân dân làng Ia Gri, làng Xóa cho mượn nhà để nghệ nhân ở các 

xã về phục vụ, tham gia Tuần lễ Hoa lưu trú suốt thời gian diễn ra các hoạt động 

của Tuần lễ Hoa; đồng thời kêu gọi nhân dân làm dịch vụ cho thuê hoặc cho mượn 

nhà cho du khách có nhu cầu ở lại qua đêm để tham gia các hoạt động của Tuần lễ 

Hoa và trải nghiệm đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây (nếu có).  

- Phối hợp xử lý, nhắc nhở, hạn chế các cá nhân bán hàng rong, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm bày bán xung quanh khu vực tổ chức Tuần lễ Hoa (nhất là 
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đoạn đường bên hông sân nhà Rông đi lên Núi lửa ) làm ảnh hưởng đến không gian 

tổ chức các hoạt động khác của Tuần lễ Hoa.  

- Phối hợp với Trạm Cấp nước và Dịch vụ đô thị bố trí các sọt đựng rác tại trục 

đường lên, xuống Núi lửa; đồng thời, hợp đồng người thu gom rác về bãi tập kết để 

Trạm Cấp nước và Dịch vụ đô thị tiến hành thu gom, vận chuyển rác về các bãi rác. 

20. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập đoàn vận động viên, nghệ nhân, các đội cồng chiêng, tổ chức 

luyện tập và có trách nhiệm quản lý đưa đoàn về tham gia đảm bảo thời gian và chất 

lượng. Phối hợp với UBND xã Chư Đang Ya bố trí chỗ ăn , ngủ, nghỉ cho vận động 

viên, nghệ nhân (nếu có nhu cầu).  

- Chuẩn bị gian hàng (trang trí gian hàng của đơn vị mì nh theo quy định của 

Ban Tổ chức), lựa chọn các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm đặc trưng của địa 

phương trưng bày, bán tại Tuần Lễ Hoa, hoàn thành trước ngày 10/11/2022 (những 

sản phẩm OCOP được bố trí gian hàng riêng).  

- Thông báo, thông tin về Tuần lễ Hoa đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn 

biết và tham gia vào các hoạt động của Tuần lễ Hoa.  

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí chi tiết, cụ thể để thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công khi tham gia Tuần lễ Hoa (chủ động sử dụng nguồn kinh 

phí trong dự toán ngân sách đã bố trí đầu năm).  

- Chịu trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh tại khu vực bên trong và 

xung quanh nhà bạt của địa phương mình trước, trong và sau khi kết thúc Tuần lễ 

Hoa. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 

năm 2022; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, 

ban, đơn vị và địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng 

Văn hóa - Thông tin) để xem xét, giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh (thay B/c);     

- Các Sở: VHTTDL, Y tế, NN & PTNT, Công 

Thương, Thông tin và TT; 

- Các đơn vị trực thuộc SVHTT&DL (P/h);                                                                   

- TT Huyện ủy;                                                                                                            
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể huyện;    

- Ban Tuyên giáo H/U;   

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VX.                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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