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KẾ HOẠCH
Xây dựng Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn Lê Diêm năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Sông
Hinh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của Huyện
ủy, gắn với thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND
huyện thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy giá
trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; đầu tư, cải tạo, kết nối những thắng cảnh đẹp làm
cơ sở đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện;
Thực hiện chương trình Kế hoạch năm 2022; Phòng VH&TT huyện ban hành
Kế hoạch xây dựng, phát triển Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm năm
2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm cụ thể hoá một số nội dung của Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08
tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Sông Hinh, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến
năm 2024 buôn Lê Diêm trở thành điểm “Du lịch văn hóa cộng đồng, gắn với biểu
diễn nghệ thuật dân gian”.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân buôn
Lê Diêm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư phát triển điểm du lịch văn hoá cộng
đồng.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô
trương hình thức và phân công trách nhiệm thực hiện phải rõ ràng đối với cá nhân, tổ
chức phụ trách và rõ trách nhiệm để thực hiện.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm và huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên
trước hết là cán bộ, đảng viên đang công tác các phòng, ban huyện cư trú tại buôn Lê
Diêm và cán bộ thị trấn, cán bộ buôn các chi hội đoàn thể và Đội, nhóm, nhân dân
buôn Lê Diêm trong tham gia thực hiện.
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Củng cố kiện toàn các vật cụ, dụng cụ phục vụ trưng bày như: Khung
dệt vải truyền thống, tủ đựng trang phục
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Điểm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm.
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- Thời gian: Từ tháng 1-6/2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
- Bộ phận phối hợp: Công chức Kế toán đơn vị và hộ Mí Ô, Dôn Quynh (buôn
Lê Diêm).
2. Tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế mô hình du lịch
cộng đồng tại huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện; Văn phòng UBND; Lãnh đạo Phòng
và công chức phụ trách du lịch cộng đồng của Phòng Văn hoá và Thông tin; đại diện
Phòng Tài chính - Kế hoach; Đại diện lãnh đạo TTVH-TT và TT-TH huyện; lãnh đạo
UBND thị trấn Hai Riêng; đại diện Ban nhân dân buôn, đại diện trưởng nhóm du lịch
và các hộ tiêu biểu buôn Lê Diêm.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Điểm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm.
- Thời gian: Trong tháng 5/2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
3. Xây dựng 01 video về quy trình làm rượu bằng men lá cây rừng để giới
thiệu, quảng bá với khách du lịch
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Điểm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm.
- Thời gian: Tháng 6-7/2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
- Cơ quan phối hợp: Một số hộ dân buôn Lê Diêm.
4. Tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn Hai Riêng triển khai thực hiện Kế
hoạch Liên tịch số 01/KHLT-VHTT-UBNDTT ngày 20/11/2019 về xây dựng Điểm
du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm giai đoạn 2020 – 2025 và tổ chức Ngày hội
Văn hoá, Thể thao, Du lịch buôn Lê Diêm lần thứ I năm 2022.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Điểm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm.
- Thời gian: Năm 2022.
- Bộ phận phụ trách: UBND thị trấn Hai Riêng.
- Cơ quan phối hợp: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
5. Tiếp tục phối hợp với các đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,
Đoàn thanh niên, Hội CCB huyện triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTrVHTT-CCB-HND-HPN-ĐTN ngày 05/7/2021 về xây dựng Điểm du lịch văn hóa
cộng đồng buôn Lê Diêm, gắn với biểu diễn nghệ thuật dân gian giai đoạn 2021 –
2025.
- Thời gian: Năm 2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng.
- Cơ quan phối hợp: Lãnh đạo và chiên viên Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội
Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội CCB UBND thuyện và UBND thị trấn Hai Riêng.
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6. Tiếp tục triển khai mô hình “Điểm cải thiện vệ sinh môi trường, tạo
cảnh quan và giảm thiểu rác thải tại nguồn”, gắn với triển khai ý kiến Kết luận
của Đ/c Ksor Y Phun - PCT. UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng uỷ, UBND
thị trấn Hai Riêng, xã Ea Trol và Buôn Trưởng buôn Ly, buôn Lê Diêm về công
tác môi trường
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
- Cơ quan phối hợp: UBND thị trấn Hai Riêng và cán bộ, nhân dân buôn Lê
Diêm.
6. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2022
- Thành phần tham gia: UBND thị trấn Hai Riêng; Hội Phụ nữ huyện; Hội
Nông dân huyện; Đoàn thanh niên huyện; Ban nhân dân buôn và đội trưởng các đội,
nhóm buôn Lê Diêm.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Điểm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm.
- Thời gian: Tháng 11-12/2022.
- Bộ phận phụ trách: Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
- Giao Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng động căn cứ Kế hoạch này có
kế hoạch, kịch bản chi tiết cho từng hoạt động để triển khai thực hiện. Chủ động phối
hợp với UBND thị trấn Hai Riêng, các hội, đoàn thể thường xuyên đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện.
- Giao các Bộ phận liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối
hợp với Công chức phụ trách Điểm du lịch cộng đồng để thực hiện.
- Thường xuyên bám sát địa bàn tuyên truyền, vận động người dân, nhất là
những hộ dân tham gia du lịch cộng đồng để nắm bắt tình và đôn đốc, hướng dẫn thực
hiện, cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắt.
2. Đề nghị UBND thị trấn Hai Riêng
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Phòng VH&TT
huyện triển khai thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 01/KHLT-VHTT-UBNDTT ngày
20/11/2019 về xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm giai đoạn
2020 - 2025 và tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch buôn Lê Diêm lần thứ I
năm 2022.
- Thường xuyên chỉ đạo Ban Nhân dân buôn Lê Diêm tổ chức vận động nhân
dân, Đội/nhóm nâng cao trách nhiệm phát huy giữ gìn bản sắc văn hoá, công tác môi
trường xanh - sạch - đẹp; trọng tâm lấy người dân là điểm nhấn: “Mỗi người dân là
hướng dẫn viên du lịch, nhà nhà làm du lịch, cả buôn làm du lịch” nhằm giới thiệu
quảng bá thu hút khách đến trải nghiệm, thưởng thức văn hoá, ẩm thực, tạo nguồn lợi
cho địa phương.
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3. Đề nghị Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội CCB huyện Hội
Nông dân, Huyện Đoàn tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 20212025; tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ
thời gian đến về phát triển điểm du lịch văn hoá cộng động buôn Lê Diêm.
Trên đây là kế hoạch xây dựng Điểm du lịch văn hoá cộng đồng Lê Diêm năm
2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ có các chương trình, nội dung chi tiết./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL tỉnh;
- Đ/c Phun, PCT. UBND huyện;
- UBND TT Hai Riêng;
- Các đoàn thể CT-XH huyện;
- Chi bộ, ban nhân dân buôn Lê Diêm;
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Như Đông

