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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 10/KH-UBND Vũng Liêm, ngày 05 tháng 4  năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2016 

 

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ 

ngày 13/4/2016 đến ngày 16/4/2016. 

Thực hiện Công văn số 493UBND-VX ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về 

việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016. UBND huyện xây dựng kế hoạch 

đi thăm viếng chùa Hạnh Phúc Tăng, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, tặng 

quà cán bộ - công chức - viên chức, người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào 

dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các 

dân tộc trên địa bàn huyện, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với 

đồng bào dân tộc Khmer. 

- Tổ chức các hoạt động đi thăm viếng, tặng quà và hỗ trợ cán bộ - công chức - viên 

chức, các gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn về cuộc sống và các 

hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để đồng bào dân tộc Khmer vui Tết trên tinh thần 

“vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; tăng cường đoàn kết, giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc". 

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 

1. Tổ chức đoàn đi thăm viếng chùa Hạnh Phúc Tăng tại xã Trung Thành. 

- Thành phần: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban Dân 

vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phòng Nội vụ, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Đảng ủy - UBND xã Trung Thành. 

- Thời gian đi thăm viếng: 10 giờ 00 phút, ngày 06/4/2016 (Thứ tư). 

2. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện 

tốt kế hoạch tham dự Ngày hội văn hoá, thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ 

VII năm 2016 tại huyện Tam Bình. Tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao, vui chơi, 

giải trí lành mạnh phù hợp với bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer trên địa bàn huyện. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Tổ chức xe đưa, rước đoàn đại biểu của huyện đi dự họp mặt mừng tết Chôl Chnăm 

Thmây tại thành phố Cần Thơ. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 05/4/2016 (Thứ ba).  

- Tổ chức đi dự họp mặt và tặng quà cho các em học sinh là con em của đồng bào dân 

tộc Khmer sinh sống tại huyện đang học tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long (huyện 

Tam Bình). Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 11/4/2016 (Thứ hai). 

4. Tổ chức thăm viếng tặng quà các cán bộ, công chức, viên chức,  gia đình chính sách, 

người uy tín, hộ nghèo là người dân tộc Khmer: 
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công tác tại đơn vị thì tổ chức đi thăm viếng gia đình cán bộ - công chức - viên chức đó, 

UBND các xã - thị trấn có đối tượng cán bộ - công chức - viên chức và gia đình chính sách, 

hộ nghèo là người dân tộc Khmer thì thành lập đoàn đi thăm viếng nhân dịp Tết. Thời gian 

tổ chức đi thăm viếng từ ngày 13/4/2016 đến ngày 16/4/2016. Riêng UBND huyện suất 

ngân sách của huyện hỗ trợ như sau: 

- Gia đình chính sách, người có uy tín, cán bộ, công chức, viên chức là đồng bào dân 

tộc khmer trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo). 

- Quà tặng hộ Khmer nghèo: UBND huyện chỉ hỗ trợ cho các xã, thị trấn có đông đồng 

bào dân tộc Khmer sinh sống, cụ thể: 59 hộ nghèo x 200.000đ/hộ = 11.800.000 đồng (Mười 

một triệu tám trăm ngàn đồng), trong đó: xã Trung Thành: 38 hộ; xã Trung Hiếu: 09 hộ;  

Hiếu Nghĩa: 06 hộ; thị trấn Vũng Liêm: 06 hộ, đối tượng cụ thể do UBND xã, thị trấn xét 

chọn. (đề nghị UBND xã Trung Thành,Trung Hiếu, Hiếu Nghĩa và thị trấn Vũng Liêm gửi 

danh sách cụ thể về Văn phòng HĐND và UBND huyện sau khi đơn vị xét duyệt). 

Đối với các hộ khmer nghèo còn lại đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động 

các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân,… đóng góp ủng hộ tặng quà cho các hộ nghèo 

là người dân tộc Khmer trên địa bàn quản lý, đảm bảo 100% hộ nghèo có quà Tết (mức quà 

thấp nhất 200.000đ/hộ), để giúp mọi người, mọi nhà đồng bào dân tộc khmer đều được đón 

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016. 

Các ngành, UBND các xã, thị trấn nhận quà tặng tại Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (liên hệ bà Trương Thị Kim Loan - Kế toán) vào lúc 8 giờ, ngày 08/4/2016 (Thứ 

sáu) để đi thăm viếng tặng quà cho đối tượng. 

* Tổng kinh phí tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2016: 35.000.000 đồng (Ba 

mươi lăm triệu đồng). Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện cấp kinh phí cho các hoạt 

động theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2016 cho đồng bào  

dân tộc Khmer trên địa bàn huyện, đề nghị các cơ quan ban, ngành huyện có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực 

hiện thường xuyên phản ánh thuận lợi, khó khăn về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

tổng hợp trình UBND huyện nắm để kịp thời chỉ đạo, chậm nhất ngày 18/4/2016 các đơn vị 

báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo về trên theo quy 

định./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- TT.HU – TT.HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch và PCT. UBH phụ trách khối (chỉ đạo); 

- BLĐ VP.HĐND &UBND huyện; 

- Đ/c Loan - VP. UBH (cấp phát quà); 

- UB.MTTQVN huyện (thực hiện);             

- Phòng Văn hoá và Thông tin (thực hiện); 

- Đài truyền thanh huyện(thực hiện); 

- Công an, Quân sự  (phối hợp); 

-UBND xã , thị trấn có liên quan (thực hiện);  

- Lưu.VT. 
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