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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 10  năm 2022 
 

 

Kính gửi: 

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; 

- Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện Cù Lao Dung, TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐUBND  ngày 07/10/2022 của Ban Tổ 

chức của tỉnh đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer 

Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức Lễ hội) 

về tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐUBND  ngày 07/10/2022 của Ban Tổ 

chức Lễ hội thực hiện công tác đăng cai và tham gia các hoạt động Ngày hội văn 

hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, 

năm 2022, 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng trân trọng đề nghị: 

1. Phòng Dân tộc các huyện, thị xã và Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Cù Lao Dung, thành phố Sóc Trăng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm 

vụ như sau: 

- Xây dựng kế hoạch vận động kinh phí để hỗ trợ cho các đội ghe.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao, Đài Truyền thanh cấp 

huyện xây dựng kế hoạch tập luyện cho các đội ghe. 

- Chỉ đạo cơ quan y tế ở địa phương khám sức khỏe ban đầu cho vận động 

viên trước khi tuyển chọn vào tập luyện, khám sức khỏe định kỳ trong thời gian 

tập luyện và thi đấu theo kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc 

sức khỏe cho vận động viên trong suốt thời gian tham gia tập luyện và thi đấu. 

- Phối hợp với Trụ trì, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer 

trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Sư sãi, đồng bào dân tộc 

Khmer tham gia tốt các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ V, 
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Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 và “Ngày hội Văn hóa dân tộc 

Khmer Nam Bộ” lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng. 

2. Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh chỉ đạo Chi hội Đoàn kết Sư sãi yêu 

nước các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động Trụ trì, Ban Quản trị 

các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tích cực 

tham gia các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ V, Khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 và “Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer 

Nam Bộ” lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng. 

3. Trụ trì, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động Sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tích cực 

tham gia các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ V, Khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 và “Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer 

Nam Bộ” lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng. 

 - Tổ chức vận động kinh phí đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công 

tác tập luyện và thi đấu. 

- Thực hiện vận động các lực lượng vận động viên và Ban huấn luyện 

tham gia tập luyện và thi đấu. Chú trọng công tác tuyển chọn vận động viên trẻ, 

khỏe, nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. 

- Tổ chức triển khai cho các vận động viên và Ban huấn luyện thực hiện 

nghiêm Điều lệ giải và các quy định khác do Ban Tổ chức Lễ hội đề ra. Nếu có 

khiếu nại đề nghị các Đội ghe cử một (01) đại diện lên Ban Tổ chức Lễ hội để 

xử lý đúng theo quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự,… 

4. Các sự kiện của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ V, Khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 và “Ngày hội Văn hóa dân tộc 

Khmer Nam Bộ” lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng 

4.1. Chương trình khai mạc Lễ hội 

- Thời gian: 20 giờ 10 phút, ngày 06/11/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. 

4.2. Lễ Bế mạc, Tổng kết Lễ hội - Ngày hội 

- Thời gian: 17 giờ 00 phút, ngày 08/11/2022. 

- Địa điểm: Khán đài đường đua ghe Ngo, thành phố Sóc Trăng. 

4.3. Giải đua ghe Ngo 

- Thời gian: trong 02 ngày (ngày 07 và ngày 08/11/2022). 

- Địa điểm: Khán đài đường đua ghe Ngo, thành phố Sóc Trăng. 

4.4. Trình diễn Lôiprotip (Thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu 

- Thời gian: 19 giờ 00 phút, ngày 07/11/2022. 

- Địa điểm tổ chức: Trên sông Maspéro. Đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) 

và cầu 30/4 (cầu Cao), Phường 1, thành phố Sóc Trăng.  
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 4.5. Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ 

sở năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 05/11/2022 đến ngày 07/11/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. 

4.6. Lễ tổng kết trao giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng lần 

thứ Nhất - năm 2022 

- Thời gian: Khai mạc 19 giờ, ngày 04/11/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng. 

4.7. Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - 

Sóc Trăng năm 2022 

- Thời gian: Khai mạc 18 giờ 00 phút, ngày 02/11/2022 và kết thúc vào 17 

giờ,  ngày 08/11/2022. 

- Địa điểm: Khu Đô thị 5A, thành phố Sóc Trăng. 

4.8. Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022” 

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 02/11/2022 (thời gian 

diễn ra đến hết ngày 08/11/2022). 

- Địa điểm: Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng. 

4.9. Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương 

 - Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2022.  

 - Địa điểm: Trong khuôn viên Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm 

OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022. Tại Khu đô thị 5A, thành 

phố Sóc Trăng.  

4.10. Liên hoan Văn nghệ quần chúng 

 - Thời gian: từ 09 giờ 00 phút, ngày 06/11/2022. 

 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 93/15, Trương Công Định, 

Phường 2, thành phố Sóc Trăng. 

4.11. Biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân 

 - Thời gian: Ngày 07/11/2022. 

 - Địa điểm: huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Trần Đề, huyện 

Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. 

4.12. Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực 

 - Thời gian: từ 17 giờ 30 phút, ngày 07/11/2022.  

 - Địa điểm: trong khu Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc 

Trăng” lần III năm 2022, tại Công viên 30/4. 

4.13. Hoạt động thể thao 
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 - Thời gian: Từ ngày 04 đến ngày 06/11/2022: thi đấu 07 môn gồm: Kéo co 

(nam, nữ và nam nữ phối hợp); Bóng đá 5 người; Bóng chuyền (nam); Đẩy gậy 

(các hạng cân của nam và nữ); Việt dã (nam, nữ); Bi sắt (nam, nữ), Cờ ốc (nam).  

 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố Sóc Trăng. 

4.14. Hoạt động trưng bày, quảng bá, xúc tiến du lịch 

 - Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2022. 

 - Địa điểm: Trong khuôn viên Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm 

OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022. Tại Khu đô thị 5A, thành 

phố Sóc Trăng.   

4.15. Giới thiệu, quảng bá du lịch Sóc Trăng 

 - Thời gian: ngày 07/11/2022.  

- Tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn famtrip (các doanh nghiệp lữ hành của các 

tỉnh, thành) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các huyện Mỹ Tú, 

Châu Thành, Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

4.16. Một số hoạt động khác như: Trình diễn Trang phục dân tộc truyền 

thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền 

thống dân tộc và diễn tấu nhạc Ngũ âm. 

Ban Dân tộc trân trọng đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, các 

chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, Văn phòng 

HĐND & UBND huyện Cù Lao Dung, TP. Sóc Trăng phối hợp tuyên truyền, vận 

động Trụ trì, Ban Quản trị các chùa, Sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer tham gia 

các sự kiện Lễ hội./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Huỳnh Thị Diễm Ngọc, PCT. UBND tỉnh; (để B/c) 

- Ban Tổ chức Lễ hội (Sở VHTT&DL); (để B/c) 

- Báo Sóc Trăng; (để P/h tuyên truyền) 

- Đài PT&TH tỉnh; (để P/h tuyên truyền) 

- UBND các huyện, TX, TP; (để p/h thực hiện) 

- Công chức PTCTDT H. CLD, TPST; 

- Đăng trang web Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lý Rotha 
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