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KẾ HOẠCH 

Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ 

lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và 

du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và 

du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND 

thành phố về việc thực hiện kế hoạch số 191-KH/TU ngày 26 tháng 3 năm 2020 

của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về 

công tác dân tộc trong tình hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND 

thành về việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Công văn số 2932/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 

UBND thành phố về việc tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng 

bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội 

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

Trăng năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 

VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022 (sau đây gọi là Ngày hội) là một sự kiện quy 

mô lớn. Việc tham gia Ngày hội nhằm đẩy mạnh tình đoàn kết, giao lưu, văn 

hóa, nghệ thuật, các môn thể thao đặc trưng nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc 

văn hóa đồng bào Khmer, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động 

viên và quần chúng nhân dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về 

tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong đồng bào Khmer Nam Bộ; 

Chủ thể tham gia các hoạt động của Ngày hội phải do các nghệ nhân, nghệ sỹ, 

diễn viên, nhạc công, vận động viên… dân tộc Khmer thực hiện, có sự tham vấn 

của Ban Dân tộc thành phố, các chức sắc tôn giáo Nam tông Khmer tiêu biểu, 

người có uy tín trong cộng đồng người Khmer (có am hiểu về truyền thống văn 

hóa của người Khmer) tại địa phương.  
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- Thông qua các hoạt động của Ngày hội sẽ góp phần tôn vinh, giới thiệu 

những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer ở thành phố Cần Thơ với 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong ngôi nhà chung của đất nước và bạn bè 

quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp đối với việc bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ 

trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. 

- Các nội dung tham gia hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội phải thể hiện 

rõ nét đặc trưng về bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer tại địa phương, tính đa 

dạng, phong phú, sáng tạo, lành mạnh và tiến bộ. Tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với quảng 

bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của địa phương.  

- Các chương trình tham gia Ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, có chọn 

lọc nội dung tiêu biểu, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, 

tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống với các yếu tố thời đại, thực sự 

góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa, thể thao bổ ích cổ vũ, động viên các 

nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng tham gia.  

- Các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở phải có sự phối hợp chặt chẽ với 

Ban Dân tộc thành phố, các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ và đơn vị hữu quan trong việc tham gia Ngày hội với 

tinh thần phấn đấu quyết tâm cao, tổ chức chu đáo, an toàn, vui tươi và đạt mục 

đích yêu cầu đề ra. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Chủ đề Ngày hội: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào 

Khmer Nam Bộ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”. 

2. Quy mô tổ chức: Cấp vùng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 

hợp với tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức. Với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố 

gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu 

Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

3. Thời gian:  

- Ngày hội sẽ diễn ra chính thức trong 03 ngày: từ ngày 06 đến 08/11/2022 

(Không kể thời gian đi và về, thời gian chuẩn bị và thực hiện hoạt động chạy 

chương trình văn nghệ, trang trí, thu dọn triển lãm…).  

- Một số hoạt động thể thao được bắt đầu từ ngày 04/11/2022.  

4. Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng. 

III. NỘI DUNG THAM GIA 

A. PHẦN LỄ  

1. Tham dự khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (diễn 

ra trước Khai mạc Ngày hội)  

1.1. Lễ Khai mạc hoạt động thể thao 
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- Thời gian: 08 giờ 00’ ngày 04/11/2022: Khai mạc các hoạt động thể thao 

trong khuôn khổ Ngày hội;  

- Địa điểm: Thành phố và các huyện trong khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng.  

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành 

phố Cần Thơ; các đoàn tham gia Ngày hội. 

- Đơn vị tham mưu:  

+ Văn phòng Sở: sắp xếp, bố trí xe, Giấy đi đường cho lực lượng tham gia 

Ngày hội,... theo lịch công tác và phân công của Lãnh đạo Sở. 

+ Các đoàn tham gia hoạt động: chủ động về nhân sự, phương tiện tham gia 

Ngày hội (đi, về và trong suốt thời gia di chuyển tham gia các hoạt động). 

1.2. Lễ Khai mạc hoạt động văn hóa và du lịch 

- Thời gian: 08h00’ ngày 06/11/2022.  

- Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành 

phố Cần Thơ; các đoàn tham gia Ngày hội. 

- Đơn vị tham mưu:  

+ Văn phòng Sở: sắp xếp, bố trí xe, Giấy đi đường cho Lãnh đạo Sở và lực 

lượng tham gia Ngày hội,... theo Thư mời của Ban Tổ chức, lịch công tác và 

phân công của Lãnh đạo Sở. 

+ Các đoàn tham gia hoạt động: chủ động về nhân sự, phương tiện tham gia 

Ngày hội (đi, về và trong suốt thời gia di chuyển tham gia các hoạt động). 

1.3. Lễ Khai mạc Ngày hội 

- Thời gian: 20h 00’ ngày 06/11/2022.  

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

- Thời lượng, quy mô chương trình: Dự kiến 100 phút, có truyền hình trực 

tiếp trên sóng truyền hình (VTV5 và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng).  

- Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; các đoàn 

tham gia đến dự Lễ Khai mạc theo Thư mời của Ban Tổ chức. 

- Đơn vị tham mưu:  

+ Văn phòng Sở: sắp xếp, bố trí xe, Giấy đi đường cho Lãnh đạo Sở và lực 

lượng tham gia Ngày hội,... theo Thư mời của Ban Tổ chức, lịch công tác và 

phân công của Lãnh đạo Sở. 

+ Các đoàn tham gia hoạt động: chủ động về nhân sự, phương tiện tham gia 

Ngày hội (đi, về và trong suốt thời gia di chuyển tham gia các hoạt động). 

2. Tham dự Lễ Bế mạc Tổng kết Ngày hội:  

- Thời gian: 20h 00’, ngày 08/11/2022.  

- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.  
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- Quy mô: Chương trình có truyền hình trực tiếp. 

- Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; các đơn vị, 

cá nhân đạt giải. 

- Đơn vị tham mưu:  

+ Văn phòng Sở: sắp xếp, bố trí xe, Giấy đi đường cho Lãnh đạo Sở và lực 

lượng tham gia Ngày hội,... theo Thư mời của Ban Tổ chức, lịch công tác và 

phân công của Lãnh đạo Sở. 

+ Các đoàn tham gia hoạt động: chủ động về nhân sự, phương tiện tham gia 

Ngày hội (đi, về và trong suốt thời gia di chuyển tham gia các hoạt động). 

B. PHẦN HỘI - THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN 

KHỔ NGÀY HỘI 

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

- Thời gian: từ 08h 00’, ngày 06/11/2022.  

- Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

- Quy cách gian trưng bày: Diện tích 72m2 (kích thước: chiều ngang 12m x 

chiều sâu 6m).  

- Nội dung thực hiện: Trưng bày - Triển lãm (chung cả lĩnh vực văn hòa và 

du lịch) về các bảng trích, biểu đồ, mô hình, hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang 

phục của dân tộc Khmer tại địa phương, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, 

kiến trúc nhà ở nhằm phản ánh:  

+ Văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong sự thống nhất của nền văn 

hóa Việt Nam;  

+ Những thành tựu trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng;  

+ Những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương;  

+ Trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản, trình diễn chế biến và giới thiệu 

văn hóa ẩm thực, các món ăn truyền thống tiêu biểu của địa phương;  

+ Trình diễn nghề thủ công truyền thống: chế tác đồ thủ công - mỹ nghệ, 

nhạc cụ dân tộc.  

+ Giới thiệu về loại hình văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đưa vào danh mục phi vật thể quốc gia (nếu có). 

- Chỉ đạo thực hiện: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

phát triển du lịch thành phố và đơn vị, cá nhân liên quan. 

2. Liên hoan Văn nghệ quần chúng 

- Thời gian: Từ 09h 00’, ngày 06/11/2022.  

- Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  
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- Nội dung: Thực hiện 04 tiết mục trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc; độc 

tấu, hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào Khmer 

của địa phương.  

- Thời lượng: Không quá 30 phút bao gồm cả phần giới thiệu.  

 (* Lưu ý: các tiết mục được thể hiện bằng tiếng phổ thông (tiếng Việt) 

hoặc tiếng Khmer, trong trường hợp sử dụng tiếng Khmer phải dịch ra tiếng 

Việt để phục vụ việc thẩm định của Hội đồng Thẩm định nghệ thuật).  

- Chỉ đạo thực hiện: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị, 

cá nhân liên quan. 

3. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống  

- Thời gian và địa điểm: Lồng ghép vào nội dung Liên hoan Văn nghệ quần 

chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn.  

- Nội dung: Thực hiện 01 tiết mục trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc 

Khmer đặc trưng của địa phương gồm 03 nội dung: ngày thường, lễ hội, lễ cưới 

(phần trình diễn phải có lời giới thiệu, thuyết minh).  

- Thời lượng: 07 phút.  

- Chỉ đạo thực hiện: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị, 

cá nhân liên quan. 

4. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá 

truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm 

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 06/11/2022.  

- Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

- Nội dung: Lựa chọn và dàn dựng trích đoạn giới thiệu lễ hội, nghi thức 

sinh hoạt văn hóa của dân tộc Khmer có giá trị đặc sắc tại địa phương mình. 

- Thời lượng: Không quá 20 phút.  

(* Yêu cầu: Lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa phải mô phỏng một cách 

khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc Khmer tại địa 

phương, thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy các yếu tố tích cực và 

loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện 

nay (phần trình diễn, giới thiệu phải có kịch bản, lời dẫn thuyết minh bằng tiếng 

Việt)). 

- Chỉ đạo thực hiện: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa thành phố chủ trì, phối hợp Nhà hát 

Tây Đô, Bảo tàng thành phố và đơn vị, cá nhân liên quan. 
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5. Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực 

- Thời gian: từ 17h30’, ngày 07/11/2022. 

- Địa điểm: tại khu “Liên hoan ẩm thực” của Ngày hội. 

- Nội dung: Trưng bày, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực 

dân tộc Khmer truyền thống của địa phương. Hình thức, cách thức thể hiện và 

sản phẩm phải đảm bảo tính đặc trưng, thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

(* Ghi chú: Ban Tổ chức khuyến khích giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, 

quy trình chế biến, bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc 

dân tộc ở mỗi địa phương). 

- Chỉ đạo thực hiện: Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị, cá nhân 

liên quan. 

6. Hoạt động thể thao  

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 04 đến 06/11/2022. 

- Nội dung thi đấu 07 môn: 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).  

 (* Ghi chú: Ban Tổ chức có điều lệ và lịch thi đấu riêng cho từng môn).  

- Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

- Chỉ đạo thực hiện: Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Thể dục thể thao. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thể dục thể thao thành phố chủ trì, phối hợp 

đơn vị, cá nhân liên quan. 

7. Hoạt động du lịch  

- Thời gian: từ 08h00’, ngày 06/11/2022.  

- Địa điểm: tại Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền 

thống địa phương. 

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình 

tour tham quan giới thiệu điểm đến của địa phương. Các địa phương chủ động tổ 

chức ứng dụng và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch chung của Chương 

trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, 

thành Đồng bằng sông Cửu Long (logo và slogan) tại Ngày hội. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Quản lý Du lịch. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố chủ trì, phối 

hợp với Bảo tàng thành phố và đơn vị, cá nhân liên quan. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phân công nhiệm vụ:  

1.1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Trung tâm Văn hóa thành 

phố, Bảo tàng thành phố tham mưu Phó Giám đốc Đào Thị Thanh Thúy 

a) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tham mưu 

- Làm đầu mối tổng hợp đề xuất, tham mưu Tờ trình xin chủ trương Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

tại Ngày hội. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội, triển khai đến các 

phòng, đơn vị thuộc Sở và đơn vị có liên quan để thực hiện; đồng thời, gửi Kế 

hoạch tham gia Ngày hội về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng và 

Vụ Văn hóa dân tộc, Ban Dân tộc thành phố, Ban Tôn giáo thành phố trong 

công tác phối hợp thực hiện. 

- Làm đầu mối tổng hợp đề xuất của các phòng, đơn vị để tham mưu lãnh 

đạo Sở có ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

- Phối hợp Phòng Quản lý Thể dục thể thao tham mưu Lãnh đạo Sở mời 

Ban Dân tộc thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và những người có uy 

tín, vai trò, tầm ảnh hưởng cao trong cộng đồng người Khmer thành phố để họp 

trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc thẩm định nội dung đề cương, kịch 

bản, các ma-ket và các nội dung liên quan do các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh 

vực văn hóa tham mưu thực hiện những nội dung tham gia Ngày hội; trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt nội các hoạt động: 

+ “Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương”; 

+ “Liên hoan Văn nghệ quần chúng”; 

+ “Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống”; 

+ “Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá 

truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm”. 

+ “Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực”. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở về lĩnh vực văn hóa 

trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tham gia các hoạt động đúng 

tiến độ, đạt hiệu quả. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn tham gia 

các hoạt động về lĩnh vực văn hóa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

b) Trung tâm Văn hóa thành phố tham mưu 

- Chịu trách nhiệm tham mưu, liên hệ mời tác giả, đạo diễn, biên đạo, dàn 

dựng có uy tín, chuyên môn và am hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc Khmer 

Nam Bộ (trên các lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo,…) 
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và các đơn vị có liên quan để biên tập chương trình, xây dựng kịch bản, nội 

dung chi tiết tham gia các hoạt động: 

+ “Liên hoan Văn nghệ quần chúng”; 

+ “Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống”; 

+ “Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá 

truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm”. 

- Đăng ký các nội dung tham gia theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các quận, 

huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thành phố Cần Thơ và đơn vị liên 

quan tuyển chọn lực lượng nghệ nhân, diễn viên,… (đồng bào dân tộc Khmer) 

tham gia Ngày hội đúng quy định của Ban Tổ chức, đạt yêu cầu, hiệu quả. 

- Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Quản lý văn hóa 

và Gia đình) phối hợp Ban Dân tộc thành phố, các Sở, ngành có liên quan thẩm 

định, cho ý kiến về nội dung đề cương, kịch bản, các ma-ket và các nội dung 

liên quan do đơn vị phụ trách thực hiện. 

- Chủ động liên hệ với Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Văn hóa dân tộc để được 

hướng dẫn chuẩn bị tốt chương trình, nội dung tham gia Ngày hội. 

- Chủ động xây dựng lịch tập dợt, triển khai và chuẩn bị các điều kiện về cơ 

sở vật chất để phục vụ tập dợt; phát hành giấy mời tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt 

các nội dung tham gia Ngày hội đảm bảo đúng tiến độ.  

- Chủ động tham mưu, đề xuất thành phần và danh sách đoàn tham gia các 

hoạt động phụ trách theo quy định. Phấn đấu lập thành tích cao trong tất cả các 

nội dung tham gia. 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện; thực hiện thủ tục, quy trình về tài chính; 

thanh quyết toán theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

c) Bảo tàng thành phố tham mưu 

- Chịu trách nhiệm tham mưu, phối hợp các vị chức sắc Phật giáo Nam 

tông Khmer có uy tín cao và các đơn vị có liên quan để xây dựng nội dung, 

chuẩn bị các điều kiện liên quan để tham gia các hoạt động: 

+ “Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương”. 

+ “Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực”. 

- Đăng ký nội dung tham gia theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Quản lý văn hóa 

và Gia đình) phối hợp Ban Dân tộc thành phố, các Sở, ngành có liên quan thẩm 

định, cho ý kiến về nội dung đề cương, các ma-ket không gian trưng bày và các 

nội dung liên quan do đơn vị phụ trách thực hiện. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất thành phần và danh sách đoàn tham gia hoạt 

động phụ trách theo quy định. 



9 

 

  

- Lập dự toán kinh phí thực hiện; thực hiện thủ tục, quy trình về tài chính; 

thanh quyết toán theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

1.2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao 

thành phố tham mưu Phó Giám đốc Trương Công Quốc Việt 

a) Phòng Quản lý Thể dục thể thao tham mưu 

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực 

thuộc về lĩnh vực thể thao trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu tham gia 

tại Ngày hội. 

- Tham mưu, ban hành Quyết định thành lập Đoàn vận động viên tập luyện 

và đoàn vận động viên tham gia thi đấu trong khuôn khổ của Ngày hội tại tỉnh 

Sóc Trăng.  

- Đăng ký nội dung thi đấu, danh sách vận động viên các môn thể thao 

tham gia thi đấu.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

b) Trung tâm Thể dục thể thao thành phố tham mưu 

- Xây dựng Kế hoạch tham gia các môn thi đấu thể thao tại Ngày hội theo 

nội dung Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các văn bản có liên quan của Ban Tổ chức Ngày hội. 

- Chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, Ban 

Tổ chức Ngày hội để được hướng dẫn tham gia thi đấu các môn thể thao truyền 

thống và trò chơi dân gian dân tộc trong khuôn khổ Ngày hội.  

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh các quận, huyện và đơn vị có liên quan tuyển chọn vận động viên, huấn 

luyện viên tham gia Ngày hội.  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập luyện, chuẩn bị điều kiện liên quan để 

tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao yêu cầu kế hoạch của Ban Tổ chức 

Ngày hội. Phấn đấu lập thành tích cao trong tất cả các môn tham gia thi đấu. 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện; thực hiện thủ tục, quy trình về tài chính; 

thanh quyết toán theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Du lịch, Văn phòng 

Sở, Trung tâm Phát triển du lịch thành phố tham mưu Giám đốc Sở 

Nguyễn Minh Tuấn: 

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu 

- Tổng hợp dự toán kinh phí tham gia Ngày hội, gửi Sở Tài chính thẩm tra 

và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Hướng dẫn thủ tục về tài chính; việc thanh, quyết toán kinh phí của các 

đơn vị tham gia theo quy định. 
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b) Văn phòng Sở tham mưu 

Thực hiện công tác hậu cần, sắp xếp lịch công tác, bố trí xe, công tác phí,.. 

phục vụ Lãnh đạo Sở tham gia các chuyến khảo sát địa điểm (nếu có), tham dự 

Khai mạc, Bế mạc, tham dự các hoạt động Ngày hội. 

c) Phòng Quản lý Du lịch tham mưu 

- Chủ trì thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo Trung tâm Phát triển 

Du lịch thành phố thực hiện “Hoạt động du lịch”. 

- Kiểm tra, đôn đốc nội dung tham gia Ngày hội thuộc lĩnh vực du lịch của 

thành phố Cần Thơ. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tham gia 

các hoạt động đúng tiến độ, đạt hiệu quả. 

- Phối hợp tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn 

tham gia hoạt động Ngày hội (thành phần thuộc lĩnh vực du lịch). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

d) Trung tâm Phát triển du lịch thành phố tham mưu 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Hoạt động du lịch” trong khuôn khổ tham 

gia Ngày hội theo nội dung Kế hoạch của Sở phân công.  

- Đăng ký nội dung tham gia theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Quản lý du lịch) 

cho ý kiến về nội dung nội dung liên quan do đơn vị phụ trách thực hiện. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất thành phần và danh sách đoàn tham gia hoạt 

động (nếu có). 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện; thực hiện thủ tục, quy trình về tài chính; 

thanh quyết toán theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

1.4. Đề nghị Ban Dân tộc thành phố phối hợp:  

- Cho ý kiến tham vấn về các nội dung hoạt động của thành phố Cần Thơ 

tham gia Ngày hội. 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp gỡ, trao đổi với các chức 

sắc Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 

Khmer tại địa phương để vận động, tư vấn việc tuyển chọn lực lượng tham gia 

Ngày hội. 

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc ở các quận, huyện phối hợp các phòng, đơn vị 

chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác vận động, 

tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là người dân tộc Khmer trên địa 

bàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao theo quy định của Ban 

Tổ chức Ngày hội.   

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ. 
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1.5. Đề nghị UBND các quận, huyện có đồng bào Khmer: Chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện phối hợp các đơn vị trực 

thuộc Sở tổ chức tuyển chọn diễn viên, vận động viên tập luyện và tham gia 

Ngày hội theo Kế hoạch, Quy chế, Thể lệ, Điều lệ của Ban Tổ chức, nhằm đảm 

bảo việc tham gia các hoạt động đạt hiệu quả, thành tích cao. 

2. Tổ chức thực hiện  

2.1. Tiến độ thực hiện 

- Từ ngày ban hành Kế hoạch này đến trước ngày 31/8/2022: Các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ các nội dung phân công tại Kế hoạch này, 

lập dự toán kinh phí thực hiện các phần việc phụ trách, gửi về Phòng Kế hoạch 

Tài chính tổng hợp. 

- Trước ngày 06/9/2022: Phòng Kế hoạch - Tài chính hoàn thành việc tổng 

hợp dự toán kinh phí, xin ý kiến Lãnh đạo Sở và trình Sở Tài chính thẩm định, 

tham mưu UBND thành phố cho ý kiến về kinh phí tham gia Ngày hội. 

- Trước ngày 08/9/2022: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình trình Lãnh 

đạo Sở ký Tờ trình xin chủ trương UBND thành phố về việc tham gia các hoạt 

động VHTTDL tại Ngày hội (đính kèm dự toán kinh phí). 

- Sau khi có chủ trương thống nhất của UBND thành phố: Các đơn vị phụ 

trách tổ chức khảo sát địa điểm tham gia các hoạt động của Ngày hội; xây dựng 

kế hoạch tuyển chọn diễn viên, vận động viên; biên tập nội dung đề cương, 

maket, chương trình, kịch bản,… do đơn vị phụ trách. 

- Trước ngày 25/10/2022: Các đơn vị hoàn thành các nội dung đề cương, 

maket, chương trình, kịch bản,… trình về Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 

(thông qua các phòng chuyên môn phụ trách) thẩm định, góp ý, hoàn thiện, làm 

cơ sở triển khai thực hiện, dàn dựng, tập dợt, tập luyện. 

- Từ ngày 25/10/2022 đến 30/10/2022: Tổ chức rà soát, kiểm tra. 

- Từ ngày 30/10/2022 đến ngày 04/11/2022: Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt, 

chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung tham gia theo Kế hoạch. 

* Ghi chú: Thời gian tổ chức dàn dựng, tập dợt, tập luyện cụ thể do từng 

đơn vị chủ động lên chương trình và sắp xếp lịch cụ thể (phân công thời gian, 

địa điểm, nội dung, người phụ trách); các đơn vị chủ động đăng ký thời gian 

thông qua các nội dung, sơ duyệt, tổng duyệt về các phòng chuyên môn phụ 

trách để theo dõi, tham mưu lãnh đạo Sở. 

2.2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tham gia Ngày hội từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội 

hóa (nếu có). 

2.3. Biện pháp thực hiện:  

- Tổ chức khảo sát địa điểm tham gia các hoạt động của Ngày hội. 

- Khi cần thiết và có yêu cầu tuyển chọn diễn viên, vận động viên của 

Trường Phổ Thông Dân tộc nội trú thành phố, Học viện Phật giáo Nam tông 
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Khmer (đặt tại quận Ô Môn) đơn vị thực hiện báo cáo về Sở (thông qua Phòng 

Quản lý Văn hóa và Gia đình, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao) để liên hệ, trao 

đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường hỗ trợ.  

- Các đơn vị thực hiện phải chủ động liên hệ với Ban Tổ chức Ngày hội để 

trao đổi cụ thể những vấn đề chưa rõ hoặc có yêu cầu hỗ trợ; tổ chức khảo sát 

thực tế về địa điểm diễn ra hoạt động liên quan đến nội dung được phân công để 

có kế hoạch và giải pháp thực hiện phù hợp, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện 

đạt được hiệu quả, chất lượng tốt. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng 

bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Căn cứ Kế hoạch 

này, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị quận, huyện 

có liên quan chủ động triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp 

phần tổ chức thành công các hoạt động nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

(qua các phòng chuyên môn phụ trách) để kịp thời báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo 

Sở xem xét, có hướng chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- TT. UBND thành phố (báo cáo); 

- Ông Nguyễn Thực Hiện, PCT. UBND TP (báo cáo);  

- Ban Tuyên giáo TU (ph/h);       
- Các PGĐ Sở VHTTDL; 

- Sở Tài chính; 

- Ban Dân tộc TP (ph/h); 

- Ban Tôn giáo TP; 

- UBND quận, huyện (ph/h); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);  
- Phòng VHTT quận, huyện; 

- Trung tâm VHTTTT quận, huyện;   
- Lưu: VT, QLVHGĐ, DPhúc.   

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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