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KẾ HOẠCH 

Tham dự Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ 
gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BTC ngày 05/9/2022 của Ban Tổ chức Tuần lễ 

Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà 
Vinh năm 2022 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - 
Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Trà Cú về việc thành lập Ban Chỉ đạo huyện tham dự Tuần lễ Văn 

hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà 
Vinh năm 2022; 

Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham dự Tuần lễ 
Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà 

Vinh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy, giữ gìn Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc 

Khmer Trà Cú nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

- Tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá đến du khách những hình ảnh về con 

người Trà Cú, các tiềm năng du lịch của huyện, những nét văn hóa đặc sắc của 
đồng bào các dân tộc trong huyện nói chung và văn hóa lễ hội của đồng bào dân 

tộc Khmer nói riêng. 

- Tăng cường công tác giao lưu, liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm du 

lịch với các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc phát triển ngành du lịch của huyện Trà Cú. 

2. Yêu cầu 

- Tham gia các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam 

bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 phải thiết thực, vui tươi, 
tiết kiệm, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự; vận dụng phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Phân công các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo triển 

khai thực hiện tốt Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với 
Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THAM GIA HOẠT ĐỘNG LỄ 

HỘI (thời gian 07 ngày, từ ngày 02/11/2022 đến 08/11/2022) 
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1. Liên hoan Múa không chuyên tỉnh Trà Vinh năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 07/11/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu chính khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

2. Không gian ẩm thực Nam bộ tỉnh Trà Vinh năm 2022 

- Chủ đề: “Không gian bánh dân gian và ẩm thực tỉnh Trà Vinh”. 

- Thời gian: Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 08/11/2022. 

- Khai mạc: Vào lúc 08 giờ ngày 02/11/2022. 

- Kết thúc: Vào lúc 22 giờ ngày 08/11/2022. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

3. Triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào 
dân tộc Khmer 

- Thời gian: Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 08/11/2022. 

- Khai mạc: Vào lúc 14 giờ, ngày 02/11/2022. 

- Địa điểm: Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc 
huyện. Sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Đoàn kết sư 
sãi yêu nước huyện. 

4. Triển lãm sách 

- Thời gian: Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 08/11/2022 

- Địa điểm: Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.  

5. Đua ghe ngo 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 06/11/2022 đến ngày 07/11/2022. 

- Khai mạc: Vào lúc 12 giờ, ngày 06/11/2022. 

- Nội dung thi đấu: Cự ly 600m, 800m nam và 700m nam, nữ phối hợp. 

- Địa điểm: Sông Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh.  

- Thời gian tập luyện đua ghe ngo tại chùa Tà Sất, xã Long Hiệp, từ ngày 

12/10/2022 đến ngày 04/11/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Sự hỗ 
trợ của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

6. Bóng chuyền nam dân tộc Khmer 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 27/10/2022 đến ngày 02/11/2022. 

- Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27/10/2022.  

- Địa điểm: Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Thời gian tập luyện: Từ ngày 12/10/2022 - 26/10/2022. 
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- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Sự hỗ 
trợ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

7. Bóng đá 05 người (mini 5x5) 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 05/11/2022. 

- Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 01/11/2022.  

- Địa điểm: Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Thời gian tập luyện: Từ ngày 15/10/2022-25/10/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Sự hỗ 
trợ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

8. Tham gia các trò chơi dân gian 

- Tham gia các môn như: Chạy vòng quanh Ao Bà Om; Đập nồi đất; Đi cầu 

tre; Kéo co phối hợp nam, nữ; Nhảy bao bố cá nhân nam, nữ; Bước chân đoàn kết; 
Bịt mắt bắt vịt và Đẩy gậy nam, nữ. 

- Thời gian: Diễn ra lúc 08 giờ đến 15 giờ, ngày 08/11/2022.  

- Địa điểm: Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Thời gian tập luyện: Từ ngày 15/10/2022 - 25/10/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Sự hỗ 

trợ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

9. Tham gia chương trình đêm Lễ hội Ok Om Bok 

- Thời gian: Vào lúc 20 giờ, ngày 08/11/2022. 

- Địa điểm: Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

- Chọn 50 đại biểu tham gia diễu hành xung quanh Ao Bà Om gồm nhiều 

thành phần, nhiều lứa tuổi, có trống Chhay dam, chằn, khỉ, băng rôn ... 

- Thực hiện 50 đèn nước và 01 hoa đăng tham dự Hội thi thả hoa đăng, đèn 

nước, thời gian lúc 20 giờ ngày 08/11/2022, địa điểm tại Khu Văn hóa - Du lịch 
Ao Bà Om. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phòng 
Dân tộc. Sự  hỗ trợ  của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú. 

10. Vận động các doanh nghiệp thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn, có 
điều kiện, quảng bá thương hiệu tham dự Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm 

thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI 

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

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch, lập dự toán chi tiết kinh phí tất cả các hoạt động tham gia Lễ hội trình Ủy 

ban nhân dân huyện phê duyệt; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện sưu 
tầm các sản phẩm đặc trưng của đồng bào tộc Khmer trưng bày triển lãm; huy 

động lực lượng để xây dựng trang trí, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng 
bào dân tộc Khmer trong Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om; tổ chức đưa rước và 

sắp xếp đoàn diễu hành của huyện tại Ao Bà Om; xây dựng kế hoạch chi tiết cho 
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từng bộ môn, tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu các môn 
thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian … 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh không khí vui tươi đón mừng Lễ 
hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer. Đưa tin, bài phát trên sóng Đài 
Truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử của huyện về tham gia Lễ hội Ok Om 

Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối kết hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các hoạt động tham dự Tuần 

lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh 
Trà Vinh năm 2022.  

- Thực hiện tốt chức năng công tác quản lý nhà nước về Lễ hội.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 
và Thể thao huyện vận động, mời gọi các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham 

gia tại Lễ hội; tập hợp các sản phẩm, tranh ảnh, vật dụng làng nghề truyền thống 
của đồng bào dân tộc Khmer để trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào 

dân tộc Khmer trong Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao huyện, các ban, ngành đoàn thể huyện chuẩn bị các sản phẩm nông 
nghiệp, nông cụ xưa và nay của đồng bào dân tộc Khmer để trưng bày các sản 

phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer trong khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà 
Om. 

5. Phòng Dân tộc 

Tham gia tập hợp các sản phẩm, tranh ảnh, các vật dụng truyền thống của 

đồng bào dân tộc Khmer để trưng bày tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om; vận 
động các chùa tham gia phần Lễ hội. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Thẩm định dự toán, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí tham 

gia Lễ hội, hướng dẫn chi và quyết toán kinh phí lễ hội đúng theo quy định. 

7. Phòng Nội vụ 

Phối kết hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo, các ban, ngành huyện có liên 

quan xem xét đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các hoạt động tham gia lễ hội. 

8. Công an huyện 

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong 

thời gian các vận động viên, diễn viên tập luyện tại huyện để tham dự các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm 

thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.  

9. Trung tâm Y tế 
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Chuẩn bị nhân lực, phương tiện các loại thuốc, phục vụ cho các vận động viên 
tham gia trong suốt quá trình thi đấu các môn thể thao cấp tỉnh; hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã 
hội 

 Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Lễ hội Ok Om Bok; đẩy 
mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc tích cực 

hưởng ứng và chào mừng sự kiện Lễ hội; tham gia thẩm định chương trình dự Liên 
hoan Nghệ thuật Múa không chuyên tỉnh Trà Vinh. 

11. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện, trụ trì các chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer trong huyện 

- Vận động hỗ trợ giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở 
các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Thực hiện 50 đèn nước và 01 hoa đăng; vận động khoảng 50 bà con Phật tử, 
sư sãi diễu hành quanh Ao Bà Om và tham gia Hội thi thả hoa đăng, đèn nước 

trong đêm Lễ hội Ok Om Bok vào tối 08/11/2022. 

- Vận động các vận động viên đăng ký tham gia vào đội đua ghe ngo nhằm 

hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Vận động các diễn viên, vận động viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao có liên quan đến Lễ hội theo Kế hoạch này. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tham gia Lễ hội sử dụng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh; ngân sách huyện 
(trong dự toán đã được giao, bổ sung) và các nguồn vận động hợp pháp khác. 

 Trên đây là kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện tham dự Tuần lễ Văn hóa, Du 
lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 

2022.        

                                                        
Nơi nhận:                 
- Sở VHTTDL tỉnh; 
- TT. HU, TT. HĐND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ huyện; 
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Hội ĐKSSYN huyện; 
- Ban Quản trị các chùa Khmer; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Tăng Thị Thắm 
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