
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Số:            /UBND-VX 

V/v tổ chức các hoạt động 

đón lễ, tết cổ truyền của 

đồng bào Khmer năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày       tháng 02 năm 2021 

        

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

  

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc đón lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có 

liên quan thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng 

chính sách như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân 

dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ hưu trí 

tiêu biểu là người dân tộc Khmer; thăm và chúc mừng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu 

nước tỉnh, một số sư sãi và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn 

tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2021. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer và các 

chùa tổ chức các nghi lễ phù hợp với diễn biến phòng, chống dịch Covid-19, 

đảm bảo an toàn trong mùa lễ, tết. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu 

quả các chính sách dân tộc; đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật 

chất và tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là người có công với cách mạng, hộ 

nghèo, cận nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 



 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,… góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Y tế: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của mạng lưới y tế vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt 

động y tế dự phòng, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Triển khai thực hiện tốt chế 

độ khám, chữa bệnh cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. 

Thực hiện tốt việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, đồng thời đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban 

ngành, đơn vị có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh, phù 

hợp với bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, góp phần 

thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của các dân tộc. 

Các hoạt động văn hóa, thể thao phải gắn chặt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; kịp 

thời thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện 

các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội và các 

phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; nhất là tuyên truyền về 

kết quả Đại hội Đảng các cấp, về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục nhằm biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt về thực 

hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đông bào, kịp thời phản ánh các hoạt 

động đón lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer. 

6. Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường 

công tác theo dõi, nắm tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời khi có vụ việc phức 

tạp phát sinh; chủ động xây dựng và triển khai các phương án giữ vững tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm trước, 

trong và sau Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2021 

của đồng bào Khmer.  

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có kế 

hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là đối với 

hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để mọi nhà, mọi người đón lễ, tết được vui 

tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành 

tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, nhất là 

chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer để các đối tượng được thụ hưởng trước các 

dịp lễ, tết. 



 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể tỉnh: Quan tâm phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương tổ 

chức triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đồng bào Khmer 

được đón lễ, tết cổ truyền năm 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

9. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer đang công tác, học tập tại 

các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được nghỉ Tết cổ truyền 

Chôl Chnăm Thmây năm 2021: 03 ngày (vào các ngày 14, 15, 16/4/2021) và 

nghỉ Lễ Sene Đôl Ta năm 2021: 03 ngày (vào các ngày 05, 06, 07/10/2021). 

10. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

tốt nội dung Công văn này và tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Ban Dân tộc để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Chính phủ; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Vụ Địa phương III (UBDT); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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