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THÔNG BÁO  

Về việc triệu tập các đơn vị, địa phương 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  

  

Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2022 

của Bộ trưởng 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; Thông báo số 05/TB-BCĐUBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bà 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban 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 (sau đây gọi 

tắt là Ngày hội), Ban Chỉ đạo Ngày hội ra thông báo về việc triệu tập các địa 

phương, đơn vị tham gia Ngày hội như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI 

1. Đối tượng 

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tổ 

chức Ngày hội. 

- 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội: 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. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Trong 03 ngày, từ ngày 06 đến hết ngày 08 tháng 11 năm 2022 (không kể 

ngày đi và về); 

- Đoàn vận động viên các tỉnh, thành phố tham gia các nội dung thể thao Ngày 

hội có mặt tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 03 tháng 11 năm 2022 

(nội dung chi tiết theo Lịch hoạt động Ngày hội kèm theo Thông báo này). 

- Đoàn nghệ nhân, diễn viên, các tỉnh, thành phố tham gia các nội dung văn 

hóa và du lịch Ngày hội có mặt tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 

05 tháng 11 năm 2022 (nội dung chi tiết theo Lịch hoạt động Ngày hội kèm theo 

Thông báo này). 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

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” 
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1. Phần Lễ 

1.1. Lễ Khai mạc: (có kịch bản riêng) 

Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 (Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài 

Truyền hình Việt Nam) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình 12 tỉnh 

thành phố tham gia Ngày hội. 

- Thời gian: 20h00 ngày 06 tháng 11 năm 2022. 

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

- Thành phần: Đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đoàn tham gia Ngày 

hội và công chúng. 

Lưu ý: Để chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Ngày hội, đề nghị Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội:  

- Cử 01 đồng chí Trưởng đoàn và 01 nghệ nhân, diễn viên dân tộc Khmer 

(mặc trang phục dân tộc đặc trưng của địa phương) nhận cờ lưu niệm và hoa của 

Ban Tổ chức tại Lễ Khai mạc. 

- Các địa phương đăng cai Ngày hội từ lần I đến lần VII bao gồm các tỉnh: 

Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu tổng hợp hình ảnh, video 

clip về hoạt động của 07 lần tổ chức Ngày hội trước và gửi về thường trực Ban Tổ 

chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng) trước ngày 28/10/2022 để 

chuẩn bị giới thiệu trình chiếu trong chương trình Lễ Khai mạc Ngày hội lần thứ VIII. 

1.2. Lễ Bế mạc: (có kịch bản riêng) 

Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và 

tiếp sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. 

 - Thời gian: 20h00 ngày 08 tháng 11 năm 2022. 

 - Địa điểm: Khán đài Đua ghe Ngo, số 26H đường Cao Thắng, phường 8, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

 - Thành phần: Đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đoàn tham gia Ngày hội. 

2. Phần hội - Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

2.1. Hoạt động thể thao  

- Nội dung: Thi đấu các môn thể thao truyền thống và Đua ghe Ngo của 

đồng bào Khmer Nam Bộ. 

- Thời gian: 

+ 08h 00’ ngày 04/11/2022, Khai mạc các hoạt động thể thao trong khuôn 

khổ Ngày hội; 

+ 12h 30’ ngày 07/11/2022, Khai mạc Giải Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, năm 2022 trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc. 

- Địa điểm: Thành phố và các huyện trong khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng. 
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- Thành phần tham gia: Đoàn vận động viên quần chúng dân tộc Khmer của 

các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.  

- Đơn vị thực hiện: Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục 

Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. 

2.2. Hoạt động văn hóa 

- Nội dung: Trình diễn và chấm điểm 05 nội dung: 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. 

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2022 (Trong 03 ngày, từ 06 đến 

08/11/2022).  

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

- Thành phần: Đoàn văn hóa nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc 

Khmer 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. 

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố tham gia Ngày hội. 

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

- Thời gian: Ngày 06/11/2022. 

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

2.2.2. Liên hoan nghệ thuật quần chúng  

- Thời gian: Ngày 06, 07 và 08/11/2022. 

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

 2.2.3. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống  

Thời gian và địa điểm: Lồng ghép theo nội dung Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn. 

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

truyền thống    

Thời gian và địa điểm: Lồng ghép nội dung Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn. 

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

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

- Địa điểm: Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng. 
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2.3. Biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ Nhân dân 

- Nội dung: Chương trình văn hóa nghệ thật Chào mừng Ngày hội, tổ chức 

biểu diễn chương trình văn hóa nghệ thuật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

- Thời gian: 18 giờ 00 phút trong thời gian diễn ra Ngày hội. 

- Địa điểm: tại 05 địa điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

3. Hoạt động du lịch 

3.1. Giới thiệu chương trình, điểm tham quan du lịch của các 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. 

- Thời gian: từ 08h00’, ngày 06/11/2022 (trong 03 ngày, từ 06 đến 08/11/2022). 

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

thống địa phương.  

- Thành phần tham gia: 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. 

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 12 tỉnh, thành phố tham gia 

Ngày hội. 

3.2. Giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Sóc Trăng 

- Nội dung: Tổ chức đoàn famtrip (các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, 

thành) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 08/11/2022. 

- Địa điểm: tại các cụm, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Theo chế độ tài chính hiện hành. 

* Lưu ý: 

- Lịch hoạt động và thời gian cụ thể (kèm theo Thông báo triệu tập). 

- Đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, các tỉnh, thành phố 

tham gia Ngày hội xây dựng chương trình bằng tờ gấp, gửi về Ban Tổ chức, Hội 

đồng thẩm định nghệ thuật Ngày hội khi tham gia họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

Ngày hội và Trưởng - Phó các đoàn vào 15h00 ngày 05/11/2022 tại Trung tâm 

Văn hóa tỉnh Sóc Trăng. 

Trên cơ sở Thông báo triệu tập này, căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày hội, Quyết 

định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội chủ động xây dựng 
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kế hoạch, chương trình đảm bảo yêu cầu về nội dung, điều kiện và an toàn trong quá 

trình thực hiện, góp phần tích cực để Ngày hội thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội; 

- UBND các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội;                                            

- Các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị liên quan; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL, Sở VHTTTTDL 

  các tỉnh tham gia Ngày hội;   

- Lưu: VT, Vụ VHDT. C (79).       

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Trịnh Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi tiết liên hệ: 

- Ông Trần Trí Công, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL, đt: 093.670.1111; 

- Bà Phan Thị Kim Xuyến, Phó Trưởng Phòng QLVH, Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng, đt: 0828.059.609; 

- Bà Trần Thị Mỹ Tuyên, Phó Chánh VP Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng, đt: 0984.643.646. 
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