
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /KH – UBND 

 

Gia Lai, ngày      tháng   01  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm công trình Quảng trường  

Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và  

trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. 

 
 

Căn cứ Thông báo số 472-TB/TU ngày 14/12/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai 

cho ý kiến về việc tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 10 năm Quảng trường Đại Đoàn 

Kết khánh thành, đưa vào sử dụng; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, 

đưa vào sử dụng và công bố, trao bằng di tích cấp tỉnh “Danh lam thắng cảnh 

Quảng trường Đại Đoàn Kết” với những nội dung cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nhấn mạnh vai trò, vị trí của 

Quảng trường Đại Đoàn Kết với Nhân dân địa phương; nâng cao ý thức bảo vệ 

di tích; qua đánh giá kết quả 10 năm công trình khánh thành đưa vào sử dụng; đề 

xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa giá trị của danh lam thắng cảnh 

Quảng trường Đại Đoàn Kết trong công tác quảng bá, giới thiệu về di tích. 

2. Các hoạt động cần hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức và phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 
 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tọa đàm, trao bằng xếp hạng di tích 

1.1. Quy mô sự kiện: Cấp tỉnh. 

1.2.  Chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.3. Thời gian: Ngày 17 tháng 3 năm 2023. 

1.4. Địa điểm: Hội trường 2/9 tỉnh (04 Hoàng Hoa Thám, Tp Pleiku) 

1.5. Thành phần tham dự: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

trực UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành 

phố Pleiku; đại diện thành viên Hội đồng Nghệ thuật công trình “Tượng đài Bác 

Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”; Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai. 

1.6. Nội dung tọa đàm:  

 Kết quả khai thác, sử dụng có hiệu quả công trình Quảng trường Đại Đoàn 

Kết từ khi khánh thành cho đến nay đối với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 
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tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

1.7. Chương trình tọa đàm: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Báo cáo tóm tắt công tác quản lý, sử dụng Quảng trường Đại Đoàn Kết 10 

năm qua; 

- Phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự tọa đàm (theo nội dung đã 

được gợi ý và điều hành của chủ trì tọa đàm); 

- Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy; 

- Công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam 

thắng cảnh Quảng trường Đại Đoàn Kết; 

- Kết luận của chủ trì buổi tọa đàm; 

- Kết thúc tọa đàm. 

1.8. Nội dung tham luận tại buổi tọa đàm tập trung vào các nhóm vấn 

đề sau: 

- Bối cảnh tình hình và sự cần thiết phải xây dựng công trình Quảng 

trường. 

- Đề xuất ý tưởng, quá trình xây dựng, thi công công trình “Tượng đài Bác 

Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”. 

- Sự quan tâm ủng hộ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; sự 

quan tâm của các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng công trình Quảng 

trường Đại Đoàn Kết. 

- Đô thị Pleiku trước và sau khi xây dựng công trình Quảng trường. 

- Giá trị về thẩm mỹ, kiến trúc, cảnh quan và những đóng góp tích cực, 

hiệu quả của công trình trong công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, 

du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh thời gian 

qua. 

- Các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy các giá trị của công trình Quảng 

trường trong thời gian đến. 

2. Tổ chức trưng bày hình ảnh: “Quảng trường Đại Đoàn Kết - 10 năm 

một chặng đường" tại buổi tọa đàm, cụ thể như sau: 

- Thời gian: Ngày 17 tháng 3 năm 2023  

- Địa điểm: Một buổi tại tọa đàm (Hội trường 2/9); một buổi tại Quảng 

trường Đại Đoàn Kết. 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh. 
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- Nội dung: Trưng bày hình ảnh về quá trình hình thành, xây dựng của 

Quảng trường, các hoạt động, sinh hoạt đã được tổ chức tại Quảng trường… 
 

III. KINH PHÍ: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí theo kế hoạch được 

duyệt, gửi Sở Tài chính thẩm định đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để 

triển khai thực hiện. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) 

- Dự thảo báo cáo quá trình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ Quảng trường 

từ khi khánh thành đến nay; dự thảo bài phát biểu đề dẫn và nội dung kết luận của 

lãnh đạo tỉnh tại buổi tọa đàm 

- Xây dựng kịch bản chương trình chi tiết buổi tọa đàm; lập danh sách đại biểu 

mời, maket giấy mời, trang trí hội trường, bảng tên, sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho đại 

biểu. 

- Chuẩn bị chương trình, nội dung điều hành của lãnh đạo tỉnh tại buổi tọa 

đàm; dự kiến phân công đại biểu chuẩn bị tham luận và phát biểu tại tọa đàm để 

xin ý kiến.  

- Sở VHTTDL có văn bản gợi ý cụ thể nội dung để đại diện các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và các cá nhân tham dự tọa đàm nghiên cứu, chuẩn bị trước nội 

dung phát biểu (trường hợp cần thiết có thể đề nghị gửi trước thời gian tổ chức 

để tổng hợp, tham gia ý kiến, chuẩn bị tọa đàm). Có thư mời đại diện thành viên 

Hội đồng Nghệ thuật công trình “Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây 

Nguyên” phát biểu tại tọa đàm liên quan đến việc đề xuất ý tưởng, quá trình xây 

dựng, thi công công trình “Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”.  

- Chịu trách nhiệm in ấn tài liệu, giấy mời, sơ đồ vị trí chỗ ngồi, trang trí, lễ 

tân phục vụ buổi tọa đàm; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi tọa đàm; xác nhận đại biểu dự 

tọa đàm, cung cấp danh sách đại biểu dự tọa đàm để các sở, ngành, cơ quan liên 

quan đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự tọa đàm theo phân công. 

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh trưng bày hình ảnh: “Quảng trường Đại Đoàn Kết - 

10 năm một chặng đường" tại buổi tọa đàm và theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Ủy ban nhân dân tỉnh phân công. 

- Trước ngày 01/3/2023, Sở VHTTDL báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân 

tỉnh tất cả các nội dung và nhiệm vụ có liên quan tại kế hoạch này để xem xét, có ý 

kiến.   
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2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch 

tổ chức tọa đàm. 

- Phối hợp với Sở VHTTDL tổng hợp danh sách đại biểu mời và gửi giấy 

mời tham dự tọa đàm. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Ủy ban nhân dân tỉnh phân công. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chuẩn bị tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát huy giá trị công 

trình Quảng trường Đại Đoàn Kết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính 

trị, đạo đức, lịch sử truyền thống và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.  

Phối hợp với Sở VHTTDL kiểm tra, có ý kiến vào nội dung tham luận, phát 

biểu và chương trình tọa đàm. 

4. Sở Tài chính 

Thẩm định để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

5. Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Sở, Ban, 

Ngành, cơ quan có liên quan 

Chịu trách nhiệm đưa đón đại biểu là các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh 

tham dự buổi tọa đàm theo danh sách do Sở VHTTDL cung cấp. 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quảng trường 

Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và trao bằng xếp hạng di tích cấp 

tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;          báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- UBND thành phố Pleiku; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, HCQT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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