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                                       Krông Nô, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Về việc đề xuất xây dựng công trình văn hóa lịch sử 

 
 

Thực hiện Công văn số: 1196/UBND-VP, ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc lựa chọn đề xuất xây dựng dự án 

văn hóa lịch sử theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 08/6/2022. Phòng Văn hóa và 

Thông tin, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đắk Mâm đã tiến hành họp đưa ra ý 

tưởng, trao đổi, bàn bạc và thống nhất ý tưởng vị trí, phương án xây dựng dự án văn hóa lịch sử cụ thể như sau: 

 

P. án Vị trí xây dựng Nội dung phương án Ưu điểm Nhược điểm 

 

 

 

 

 

Phương 

án 01 

- Tại hoa viên (bệnh 

viện đa khoa cũ) 

- Tại bùng binh Đài 

liệt sỹ huyện 

- Tại hoa viên cạnh 

TTVHTT&TT 

- Thiết kế 03 mặt điêu khắc phù điêu; nội 

dung 3 bức phù điêu gồm: 

1. Mặt phù điêu thứ nhất mô tả cộng đồng 

các dân tộc huyện Krông Nô đoàn kết, 

chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong 

đó nhấn mạnh 01 phần sinh hoạt lễ hội bài 

chòi của người Quảng Nam. 

2. Mô phỏng núi lửa và một số cảnh tự 

nhiên đẹp. 

- Thể hiện được nội dung 

sự quan tâm của Đảng 

bộ, nhân dân huyện Duy 

Xuyên đối với huyện 

Krông Nô đối với người 

dân Duy Xuyên đi xây 

dựng quê hương mới. 

- Mô tả được hình ảnh 

đại đoàn kết các dân tộc. 

Thành quả của cán bộ, 

quân và dân huyện sau 

hơn 30 năm xây dựng. 

- Về nội dung 

phương án 02: 

Chưa thể hiện 

được nội dung sự 

quan tâm của 

Đảng bộ, nhân 

dân huyện Duy 

Xuyên đối với 

huyện Krông Nô. 

- Vị trí 2 ảnh 

hưởng tâm nhìn 

giao thông. 



3. Mô phỏng cảnh sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng của hai dân tộc bản địa, có lửa trại 

múa xoang và cồng chiêng Ê Đê, M’’nông. 

Trên đỉnh bức phù điêu gắn mô phỏng 

tượng bán thân anh hùng N’Trang Gưh. 

Bức phù điêu có đế dùng hoa văn M’nông 

phía dưới đế phù điêu. 

- Quảng bá hình ảnh 

hang động núi lửa, tiềm 

năng phát triển du lịch. 

- Chú trọng công tác bảo 

tồn văn hóa và truyền 

thống lịch sử. 

- Vị trí: Phù hợp cho các 

đối tượng học sinh đi 

điền dã, nhân dân đi bộ, 

tập thể dục đến hoa viên 

quan sát 

Vị trí 3: Không 

gian không phù 

hợp 

 

 

 

 

 

 

Phương 

án: 02 

Thiết kế 03 mặt điêu khắc phù điêu; nội 

dung 3 bức phù điêu gồm: 

1. Cộng đồng các dân tộc huyện Krông Nô 

đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn 

mới  

2. Mô tả hình ảnh đặc trưng cảnh sinh hoạt 

văn hóa của bà con 02 dân tộc bản địa M’ 

nông và Ê đê. ( lễ hội, văn hóa ăn ở, hoa 

văn, sản xuất…) 

3. Mô phỏng hình ảnh núi lửa và bãi nham 

thật 

Trên đỉnh bức phù điêu gắn mô 

phỏng tượng vị anh hùng N’Trang Gưh 

trong tư tế cầm nỏ xung trận. Bức phù điêu 

- Mô tả được hình ảnh 

đại đoàn kết các dân tộc. 

Thành quả của cán bộ, 

quân và dân huyện sau 

hơn 30 năm xây dựng. 

- Quảng bá hình ảnh 

hang động núi lửa, tiềm 

năng phát triển du lịch. 

- Chú trọng công tác bảo 

tồn văn hóa và truyền 

thống lịch sử. 

 



có đế dùng hoa văn M’nông phía dưới đế 

phù điêu. 

 

 

Phương 

án: 03 

 

 

-Tại khuôn viên 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thông huyện 

- Nhà truyền thống huyện trong đó bố trí 

thiết kế các không gian: 

- Không gian chính: Trưng bày chung các 

loại hình văn hóa của huyện. 

- Bố trí không gian đặc trưng của từng 

vùng miền và không gian trưng bày các 

dân tộc tại chỗ của huyện. 

- Có không gian cho học 

sinh và nhân dân có nhu 

cầu tìm hiểu về văn hóa 

địa phương. 

- Nơi lưu giữ các hiện 

vật của các địa phương 

bạn tặng 

- Trùng lặp với 

mô hình của trung 

tâm thông tin 

CVĐC. 

- Kinh phí phát 

sinh nhiều. 

- Phải bố trí nhân 

sự để quản lý, vận 

hành 

Trong 03 phương án các đơn vị thống nhất chọn Phương án 01 làm dự án công trình văn hoá của huyện theo nội dung 

tại Công văn chỉ đạo số:1196/UBND-VP, ngày 20/6/2022 của UBND huyện. 
 

Nơi nhận:    
- UBND huyện; (BC) 

- Lưu: VT. 

 

 

                                      

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Huỳnh Công Nga 
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