TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 22-CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 20 tháng 9 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
về đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh
tại xã Krong, huyện Kbang
____
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử
cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nội
dung“đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện
Kbang” (sau đây gọi tắt là Khu di tích) nhằm sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Chương trình
số 17-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XV về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
2- Đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích nhằm ghi nhận công lao,
sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; tuyên truyền giáo dục truyền
thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất
là đối với thế hệ trẻ.
3- Việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích phải đảm bảo tính lịch sử; phù hợp,
hài hòa với cảnh quan xung quanh cả về môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội
của địa phương; kết hợp với quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng các
làng trong Khu di tích, nhất là làng kiểu mẫu trong khu vực và trên đường đi vào
Khu di tích; phát triển ngành, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo
điều kiện khai thác dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn.
II- Thực trạng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong,
huyện Kbang
Xã Krong thuộc huyện Kbang là một vùng đất giàu truyền thống cách
mạng. Trong suốt 20 năm, từ tháng 12/1955 đến tháng 4/1975, xã Krong trở
thành căn cứ địa cách mạng kiên cường, bất khuất của tỉnh; là nơi che chở, nuôi
dưỡng nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu, các tỉnh bạn và Trung ương trên
tuyến hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây.
Ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ và nhân dân Krong, Đảng
và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Ủy
ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử - văn hóa căn
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cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Trong những
năm qua, Khu di tích được tỉnh quan tâm gìn giữ và đầu tư tôn tạo, trở thành địa
điểm “về nguồn”, là nơi học tập, giáo dục về truyền thống cách mạng, đấu tranh
giải phóng dân tộc cho các thế hệ của tỉnh.
Tuy nhiên, do trải qua những tác động của tự nhiên và xã hội nên cảnh
quan Khu di tích chỉ còn lại những vết tích. Việc đầu tư chỉ ở giai đoạn đầu và
tập trung chủ yếu là tôn tạo, ký các văn bản ghi nhớ, đánh dấu các điểm di tích.
Hiện có một bia di tích được xây dựng năm 2010 chất liệu làm bằng đá Granit.
Khu di tích nằm ở vùng sâu, xa trung tâm huyện Kbang, giao thông khó khăn
nên chưa phát huy được giá trị lịch sử cách mạng của Di tích; việc quy hoạch
tổng thể công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của Di tích còn chậm…
III- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
1- Mục tiêu
Đầu tư, xây dựng Khu di tích để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát
huy các giá trị của Khu di tích theo quy định của pháp luật, không để di tích bị
xuống cấp, lấn chiếm hoặc bị hủy hoại; xây dựng Khu di tích trở thành một
trong các địa điểm học tập, giáo dục về truyền thống cách mạng cho các thế hệ
của tỉnh, kết hợp với phục vụ tham quan du lịch, tạo điều kiện khai thác dịch vụ,
du lịch, ngành, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
2- Nhiệm vụ và giải pháp
2.1- Về lãnh đạo, chỉ đạo
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09
tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương
trình số 77-CTr/TU ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(khóa XIV) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao hiệu quả của cấp ủy, chính quyền
các cấp, các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch
sử cách mạng, văn hóa nhằm giáo dục truyền thống và phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
- Thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa, các nghị định của Chính phủ, hướng
dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng, bảo tồn và phát
huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân,
nhất là nhân dân ở xã Krong, huyện Kbang hiểu rõ ý nghĩa, giá trị của Khu di
tích để có ý thức, trách nhiệm, hành động thiết thực giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá
trị của Khu di tích.
- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích. Hoàn thành quy hoạch
tổng thể, quy hoạch chi tiết, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, chuyên môn,
các bậc lão thành từng sinh sống, hoạt động cách mạng tại Khu di tích và các
tầng lớp nhân dân trên địa bàn để đảm bảo tính chính xác về nội dung, tính chân
thực các hạng mục, mô hình của Khu di tích.
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- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện
Kbang nói chung, xã Krong nói riêng.
2.2- Về đầu tư, xã hội hóa
- Sử dụng ngân sách Nhà nước kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa,
huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng Khu di tích bằng nhiều hình thức.
- Vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ tư
liệu, tài liệu, hiện vật… có liên quan đến Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa
cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
2.3- Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức giá trị của Khu di tích
- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt
công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc đầu tư, xây dựng Khu di tích, góp phần
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát
huy giá trị lịch sử cách mạng của Khu di tích.
- Tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất
là nhân dân xã Krong, huyện Kbang có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm
phạm đến Khu di tích. Tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa và công tác
quản lý, chăm sóc, bảo vệ Khu du tích đến nhân dân trên địa bàn.
- Quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của Khu di tích trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Thông qua việc về nguồn, tham quan, học tập, tìm hiểu
truyền thống cách mạng, phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy các giá trị của
Khu di tích.
2.4- Thành lập Ban quản lý Khu di tích
Thành lập Ban quản lý Khu di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch. Tuyển chọn, đào tạo và sử dụng hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh tại
Khu di tích là người dân tô ̣c thiể u số ta ̣i chỗ, đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ,
giao tiếp ứng xử, am hiể u phong tu ̣c, tâ ̣p quán của nhân dân điạ phương, biết
cách tổ chức các sự kiện phục vụ khách tham quan, du lịch.
VI- Tổ chức thực hiện
1- Thời gian
- Từ quý III năm 2016 đế n hế t quý II năm 2017: Hoàn thành quy hoạch
tổng thể, quy hoa ̣ch chi tiế t việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích. Huy động nguồn
lực của Nhà nước và nguồn xã hội hóa để đầu tư, xây dựng.
- Đầ u quý III năm 2017: Khởi công xây dựng các hạng mục của Khu di tích.
- Quý I năm 2018: Hoàn thành viêc̣ xây dựng Khu di tích.
2- Phân công nhiệm vụ
2.1- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập Ban
Chỉ đạo xây dựng Khu di tích và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Khẩn trương tiến hành khảo sát thực đia,̣ lập quy hoạch tổ ng thể và chi
tiết xây dựng, tôn tạo; tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý nội
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dung bản quy hoạch tổ ng thể và chi tiết. Chỉ đạo việc trồng rừng tại Khu di tích;
lập quy hoạch quỹ đất, thực hiện việc cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ và chống
tình trạng xâm lấn Khu di tích. Đảm bảo kinh phí đầu tư, xây dựng từ ngân sách
Nhà nước và nguồn xã hội hóa.
2.2- Huyện ủy Kbang chủ động phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành
liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này. Bổ sung xây dựng
kế hoạch quy hoạch, phát triển hạ tầng nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn
mới; đầu tư xây dựng đường giao thông vào Khu di tích; quản lý bảo vệ rừng;
trồng rừng phục hồi đối với diện tích rừng đã bị mất; chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
nhân dân huyê ̣n Kbang nói chung, xã Krong nói riêng.
2.3- Các sở, ban, ngành liên quan (như: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính; các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh...) khẩn trương tổ chức nghiên cứu, sưu tầ m, tập hợp
các hiêṇ vâ ̣t, tư liêụ của ngành mình để trưng bày tại Khu tích tích.
2.4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền để các cơ
quan truyền thông đại chúng phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh và huyện Kbang đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích,
ý nghĩa của việc đầu tư, xây dựng Khu di tích; tuyên truyền, giáo dục truyền
thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc, giới
thiệu quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị
lịch sử của Khu di tích và có trách nhiệm, ý thức giữ gìn, bảo vệ, phát huy, trân
trọng giá trị của Khu di tích.
2.5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình này, định kỳ báo cáo kịp
thời tiến độ thực hiện cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kbang,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XV),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(đã ký)

Hồ Văn Niên

