
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 43 tháng 01 năm 2023

TỈNH UỶ SÓC TRĂNG 
*

Số 46 -CT/TU

9

THI
CỦA BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH UỶ 

về việc đón ỉễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2023

Năm 2022, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chủ động, quyết liệt lãnh 
đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ 
thống chính ừị; thực hiện Chuông trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tốc độ 
tăng trưởng kinh tế đạt 7,71%; các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà ở 
cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy 
đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và đồng bào 
dân tộc Khmer nói riêng tiếp tục được cải thiện; tình hĩnh an ninh chính trị, ừật 
tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của tỉnh chưa thật sự bền vững; tỷ lệ hộ 
nghèo trong đồng bào Khmer còn cao, chiếm 7,01%; một bộ phận đồng bào 
Khmer rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội. Để tiếp tục quan tâm, chuẩn bị tốt các 
điều kiện đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene ĐôlTa năm 
2023 của đồng bào Khmer trong tỉnh thật ý nghĩa, an toàn, lành mạnh, Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

1. Các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quán ừiệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, két luận của Đảng, Nhà nước về công 
tác dân tộc, đặc biệt là Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư 
về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và 
Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh té - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hưóng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng.



2

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội ừên địa bàn tỉnh; 
lồng ghép việc thực hiện các chính sách dân tộc với các Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh 
thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, người có hoàn 
cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào Khmer bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh,...; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui đón lễ, tết của đồng 
bào dân tộc và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức họp mặt; thành lập các đoàn thăm hỏi, 
tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hưu trí tiêu biểu,... là 
người Khmer; thăm và chúc mừng các vị sư sãi, các chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tét cổ truỹền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene 
ĐôlTa năm 2023. Xây dựng chương trình văn nghệ; tổ chức truyền hình trực 
tiếp tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer vào dịp lễ, tết cổ ữuyền của đồng bào 
Khmer; bảo đảm chu đáo, an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh 
đầu tư phát triển hệ thống giáo dục, y tế; giữ gìn bản sắc văn hoá, lễ hội truyền 
thống của đồng bào Khmer; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, 
ngày 09/7/2021 của Tỉnh uỷ. Thông báo thời gian nghỉ lễ, tết; đồng thời, chỉ đạo 
các, sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, ừường học có kế hoạch sắp xếp cho cán bộ, chiến sĩ, công 
chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là người Khmer nghỉ Tết 
cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene ĐôlTa năm 2023.

3. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Mặt ừận 
Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm lo đời sống, 
sinh kế cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai, 
dịch bệnh; vận động, quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ cứu trợ, Quỹ Vì người 
nghèo và các nguồn an sinh xã hội khác. Phối hơp với các đoàn thể tuyên truyền, 
vận động, phát huy, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo
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của đồng bào Khmer; phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định 
cuộc sống; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc.

4. Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang trong tỉnh tăng 
cường công tác phối họp, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ bảo đảm 
an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ 
Sene ĐôlTa năm 2023. Lãnh đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật 
và tệ nạn xã hội, nhất là các địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, không để 
phát sinh “điểm nóng”; đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, 
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ 
khối đại đoàn két toàn dân tộc.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ ừì, phối hơp với các cơ quan có liên quan 
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer nhằm nâng cao nhận thức của 
toàn hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân thông qua các chuyên trang, 
chuyên mục tuyên truyền về các thành tựu của tỉnh nhà; gương điển hình tinh 
thần vượt khó của các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả của đồng bào Khmer,... Định hướng, chỉ đạo tổ chức các 
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh phù 
họp với bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Chủ trì, phối 
hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, 
báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhân:
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG v ụ


