
        

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
             Trà Cú, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động mừng Chôl Chnam Thmây  

năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer  
__________ 

 

 Thực hiện Công văn số 908/UBND-KGVX ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022 của đồng bào 

Khmer; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng 
Chôl Chnam Thmây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer với các nội dung như 

sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng 
bào Khmer huyện nhà, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; thực 

hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Chôl Chnam Thmây nhằm tạo ra sinh khí 
vui tươi, phấn khởi, động viên đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân 
tộc, chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đạt kế 
hoạch đề ra. 

- Các hoạt động mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022 phải đảm bảo đầm ấm, 
đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa Chôl Chnam Thmây của đồng 
bào Khmer gắn với tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

nhà, chào mừng mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5); 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5); tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sở; tuyên truyền về các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

đồng bào dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, tạo 
sân chơi lành mạnh, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Chôl Chnam Thmây.  

3. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về lễ hội trong các hoạt động mừng 
Chôl Chnam Thmây, đảm bảo đúng pháp luật và phong tục tập quán, truyền thống 

tốt đẹp của đồng bào dân tộc, đúng pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên 
truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan.  
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4. Đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp 
Chôl Chnam Thmây. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn 

vệ sinh trong sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát thị 
trường; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ lây lan 

sang người. Có biện pháp xử lý, khắc phục tốt các vụ việc vi phạm, ngăn chặn kịp 
thời các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là dịch Covid-19; 

đảm bảo không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng 
ngộ độc thực phẩm. 

5. Tổ chức rà soát các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc còn tồn 
động, chủ động giải quyết kịp thời, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai. 

Không để xảy ra khiếu kiện đông người, xảy ra điểm nóng trước, trong và sau Chôl 
Chnam Thmây. 

6. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có 
hiệu quả các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách 
mạng, chia rẻ sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. 

7. Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, giúp đồng bào dân tộc được hưởng Chôl Chnam Thmây vui 

tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.  

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, học sinh người dân tộc Khmer 
được nghỉ Chôl Chnam Thmây trong 03 ngày theo quy định (ngày 14, 15 và 

16/4/2022). 

9. Tổ chức tốt hoạt động họp mặt mừng Chôl Chnam Thmây; thăm hỏi, tặng 

quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các chùa phật giáo Nam tông Khmer trong 
huyện với các nội dung chủ yếu như:  

- Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện và thắp hương tưởng niệm 02 vị sư 
liệt sĩ tại chùa Kosla: Dự kiến lúc 7 giờ, ngày 13/4/2022 (có thông báo riêng). 

- Tổ chức họp mặt: Dự kiến vào ngày 13/4/2022; số lượng đại biểu: Tùy theo 

tình hình dịch bệnh Covid-19 tổ chức quy mô phù hợp và thực hiện tốt các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19 (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức các Đoàn thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình cán bộ hưu trí cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở là người dân tộc Khmer, các chùa phật giáo Nam tông 

Khmer trên địa bàn huyện và gia đình người có uy tín trong đồng bào Khmer theo 
Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Thời gian đi thăm viếng: Từ 

ngày 03/4/2022 đến ngày 13/4/2022. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc: Lập dự trì kinh phí, định mức thăm chùa và các đối tượng 
chính sách; xây dựng kế hoạch họp mặt mừng Chôl Chnam Thmây tại huyện, lập 

danh sách các đối tượng gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, danh sách các chùa 
phật giáo Nam Tông Khmer và người có uy tín trong đồng bào Khmer phục vụ các 
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đoàn thăm viếng thông qua BTV Huyện ủy; thanh quyết toán kinh phí theo quy 
định.  

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Lập danh sách, thành phần đoàn 
thăm viếng; phối hợp với Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung cho Huyện ủy, UBND 

huyện trong buổi họp mặt; chuẩn bị hậu cần, khánh tiết, tiếp đón đại biểu dự họp 
mặt (nếu có). 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đảm bảo kinh phí tổ chức Chôl Chnam 
Thmây năm 2022 theo kế hoạch. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị nhang, đèn, vòng 
hoa phục vụ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và thắp hương 02 vị sư liệt sĩ tại chùa 

Kosla.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ trì kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà 
nước về lễ hội trong hoạt động Chôl Chnam Thmây năm 2022. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tổ chức tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Chôl Chnam Thmây; tuyên 
truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021; mục tiêu, 

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; 
tuyên truyền những đơn vị, cá nhân tiêu biểu điển hình trong đồng bào Khmer; 

tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5); tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

mới của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc gắn với tuyên truyền phòng, 
chống dịch Covid - 19. Tổ chức treo cờ, băng rôl tại trung tâm huyện và khu hành 

chính của các xã, thị trấn (có nội dung khẩu hiệu kèm theo). Tổ chức các hoạt động 
vui chơi, giải trí phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện tốt các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các trường tổ chức cho các em học sinh nghỉ Chôl Chnam Thmây 

theo quy định. Tổ chức thăm hỏi các cựu giáo viên tiêu biểu là người dân tộc 
Khmer, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học là người Khmer, nhằm động viên tinh thần 

học tập của các em. 

8. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm 
tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Chôl Chnam Thmây. Phối hợp Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục mọi người 
nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống tai 

nạn thương tích. 

9. Thanh tra huyện  
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Chủ trì kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn tổ chức rà soát các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc, đặc 

biệt là những vụ việc bức xúc; kiên quyết giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm 
nóng trong dịp Chôl Chnam Thmây. 

10. Công an huyện  

Chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban An toàn giao thông 

huyện xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo 
công an các xã, thị trấn phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tổ chức trực sẳn 

sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ tốt an ninh trật tự, đảm bảo an 
toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn trước trong và sau Chôl 

Chnam Thmây. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ an 

toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban nhân dân các ấp, khóm, Ban 
Quản trị các chùa Khmer trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, dọn dẹp cảnh quang, 

vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình 

gặp khó khăn hoạn nạn,… để thăm hỏi tặng quà theo Công văn hướng dẫn của 
Phòng Dân tộc.  

- Vận động các mạnh thường quân hoặc liên hệ Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện (nếu đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng 

bảo trợ xã hội) hỗ trợ kịp thời, góp phần tạo điều kiện để đồng bào được đón Chôl 
Chnam Thmây trong không khí đầm ấm, đoàn kết, vui tươi và tiết kiệm. 

 - Tố chức tuyên truyền, treo băng rôl tại trung tâm xã; đảm bảo an ninh trật tự 
tại địa phương trong những ngày Chôl Chnam Thmây; đồng thời, báo cáo tình hình 
trước, trong và sau Chôl Chnam Thmây về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Dân tộc) trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 
Dân tộc tỉnh và Thường trực Huyện ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- TT. HU, TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban ngành có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 

 
 



5 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
     



6 
 

 

    
 

 
 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-25T11:12:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-03-25T13:41:15+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-03-25T13:41:23+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-03-25T13:41:33+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




