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     Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

tỉnh Sóc Trăng. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Kế hoạch 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 và dự 
thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành.  

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh , 
Lãnh đạo Sở Y tế đối với các dự thảo Kế hoạch nêu trên . 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/9/2022, để tổng hợp, có báo cáo 

tiếp thu, giải trình ý kiến các đơn vị và hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch,  tr ình 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9/2022. 

(Các dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; 

mục “Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./.     

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VX, VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trương Quốc Điền 



BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN TỔ CHỨC CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

 

Số:         /KH-BTC Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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 
 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 06/4/2022 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 (sau 

đây gọi tắt là Ngày hội); 

 Căn cứ Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 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 Quyết định số ….-QĐ/BCĐ, ngày …./…/2022 của Ban Chỉ đạo của 
tỉnh đăng cai Ngày hội về việc thành lập Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội; 

 Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội ban hành Kế hoạch 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, với các nội 
dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt  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; 

Trong khuôn khổ Ngày hội đồng thời kết hơp tổ chức th ành công Lễ hội 
truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ “Lễ hội Oóc Om Bóc- Đua ghe Ngo 

tỉnh Sóc Trăng lần V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022. 

2. Yêu cầu  

Quán triệt đầy đủ sâu sắc tinh thần chỉ đạo, nội dung Kế hoạch số 
2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các t ỉnh, 

thành phố tham gia Ngày hội.  

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới.  

DỰ THẢO  
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 Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh được phân công tham gia phục vụ Ngày 
hội phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật 

nhằm tổ chức tốt các nội dung do đơn vị đăng cai đảm nhận. 

II. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, QUY MÔ TỔ CHỨC 

1. Tên gọi   

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

VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022. 

2. Chủ đề 

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, 

đoàn kết, hội nhập và phát triển. 

3. Thời gian  

Ngày hội được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 06/11/2022 đến ngày 
08/11/2022. Thời gian khai mạc chính thức vào lúc 20h10 phút ngày 06/11/2022 

(một số hoạt động thể thao được bắt đầu từ ngày 04/11/2022). 

4. Quy mô tổ chức 

Gồm 12 tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An 
Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành p hố Cần 

Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. 

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI. 

 1. Phần Lễ 
 1.1. Lễ Khai mạc 

- Thời lượng: Dự kiến 100 phút (Trước sóng 40 phút; Trong sóng 60 phút). 

 (Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam 
(Truyền hình tiếng dân tộc VTV5), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc 

Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội). 

 - Thời gian: 20h10 phút, ngày 06/11/2022.  

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

 - Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các đoàn tham gia Ngày hội 

và công chúng. 

 - Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội. 

 - Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Vụ 
Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn. 

 - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các đơn vị có liên quan của 
tỉnh Sóc Trăng. 

 1.2. Lễ Bế mạc và Tổng kết 

 - Thời gian: 20h10 phút, ngày 08/11/2022. 

 - Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. 
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 (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc 
Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).  

 - Nội dung: Tổng kết, trao giải, bế mạc Lễ hội, Ngày hội, trao cờ đăng cai 
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX, năm 

2027. 

 - Thành phần: Đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, 

Tổ Trọng tài, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng. 

 - Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội. 

 - Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Vụ 

Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn. 

 - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 
và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia, Ngày hội và các đơn vị liên quan  của 

tỉnh Sóc Trăng. 

 2. Phần hội 

 2.1. Hoạt động văn hóa bao gồm 
 2.1.1. Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương  

 - Thời gian: từ 08h00, 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.  

 2.1.2. Liên hoan Văn nghệ quần chúng 

 - Thời gian: từ 09h00, ngày 06/11/2022. 

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

2, Tp. Sóc Trăng. 

 2.1.3. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống  

 Lồng ghép chung với phần thi diễn Liên hoan Văn nghệ quần chúng.  

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

truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc Ngũ âm 

 Lồng ghép chung với phần thi diễn Liên hoan Văn nghệ quần chúng. 

 2.1.5. 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 (mỗi địa phương chọn 1 điểm có đông đồng bào 

dân tộc Khmer). 

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

 - Thời gian: từ 17h30p, 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. 
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 2.2. Hoạt động thể thao 

 - Thời gian: 

 + Từ ngày 04 đến 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).  

 + Từ ngày 07 đến 08/11/2022: thi đấu giải Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 

V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Khán đài đường đua ghe ngo, p hường 
8, thành phố Sóc Trăng.  

 (Có điều lệ và lịch thi đấu riêng cho từng môn thi đấu). 

 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao thành phố Sóc Trăng và Khán Đài đường đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng.  

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

 - Thời gian: từ 08h00, 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.   

 2.4. Giới thiệu, quảng bá du lịch Sóc Trăng 

 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.  

 - Thời gian: ngày 08/11/2022.  

 IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA TỈNH ĐĂNG CAI THỰC HIỆN 

NGÀY HỘI 
           1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao 
 1.1. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các nội dung theo Kế 

hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND thành 
phố Sóc Trăng, Công ty Công trình Đô thị, Điện lực Sóc Trăng: Chuẩn bị tốt điều 

kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực bao gồm công tác vệ sinh môi trường, trang 
trí cảnh quang, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và địa điểm p hục vụ tổ chức Khai 

mạc và Bế mạc tổng kết Ngày hội.  

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch tỉnh bố trí, lắp đặt 12 gian trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm 
thực phục vụ 12 đơn vị tỉnh thành phố tham gia Ngày hội. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, 

Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh trang trí cảnh quang, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, 
nhạc cụ và địa điểm tổ chức các hoạt động: Liên hoan văn nghệ quần chúng; 

Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ 



5 
 

hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc Ngũ âm 
phục vụ các đoàn tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì p hối hợp với UBND các 
huyện: Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu (mỗi địa 

phương chọn 01 điểm có đông đồng bào dân tộc Khmer) chuẩn bị tốt về điều kiện 
cơ sở vật chất, sân khấu, âm thanh, ánh sáng; sắp xếp phương tiện đi lại cho cho 

các đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành đi biểu  diễn văn nghệ p hục vụ 
nhân dân tại cơ sở.  

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì p hối hợp với UBND các 

huyện: Châu Thành, Mỹ Tú, Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng chuẩn bị tốt  
điều kiện phục vụ cho đoàn farmtrip đi khảo sát du lịch cộng đồng, du  lịch sinh 

thái trên địa bàn. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc 

tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật 
chất, nguồn nhân lực (bao gồm công tác vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quang, 

sân khấu, âm thanh, ánh sáng, sân bãi, dụng cụ và địa điểm,…) phục vụ Khai mạc 
và tổ chức thi đấu giải Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần V, khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long - năm 2022; Tổ chức thi đấu đối với các hoạt động thể dục thể thao 
trong khuôn khổ Ngày hội. 

- Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch, Ban Quản lý Khu Đô thị 5A và đơn vị tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại 
sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 đảm nhận bố trí, 

lắp đặt 12 gian trưng bày triển lãm (chiều ngang 12m x chiều sâu 6m = 72m2) 
trong khuôn viên Hội chợ tại Khu đô thị 5A, thành p hố Sóc Trăng để p hục vụ 

trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương của 12 đơn vị t ỉnh, thành 
phố tham gia Ngày hội. Thời gian từ ngày 06/11 đến ngày 08/11/2022. 

 1.2. Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động cho Ngày hội 

Giao Tiểu ban Tuyên truyền cổ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

sau: 

- Chủ trì thống nhất với các cơ quan báo chí, các Đài Phát thanh và Truyền 

hình về nội dung, kinh phí để thực hiện truyền hình, truyền thanh trực tiếp 
chương trình lễ Khai mạc và Bế mạc Ngày hội. 

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu Ban Tổ chức của t ỉnh 
đăng cai Ngày hội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương và 

các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động trong thời 
gian tháng 9 tại tỉnh Sóc Trăng; Họp báo để thông báo các hoạt động của Ngày 
hội trên các phương tiện thông tin đại chúng vào trung tuần tháng 10 năm 2022 

tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh và Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá cho 
Ngày hội. 

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chủ trì phối hợp với Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác truyên truyền cổ động trực quan (cờ 
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đảng, cờ nước, cờ phướn, khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, vòng xuyến…), 
truyên truyền lưu động, quảng bá cho Ngày hội (trong đó có Lễ hội Oóc Om Bóc 

- Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022) 
trên địa bàn thành phố. 

 1.3. Phối hợp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trung ương, các đơn vị thuộc 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố tham gia Ngày 

hội nhằm thống nhất và phối hợp tổ chức thành công các nội dung chương 
trình hoạt động theo kế hoạch của Ngày hội 

Giao Tiểu ban Nội dung chủ trì các hoạt động sau: 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Ngày hội, chủ trì lựa chọn Tổng đạo diễn và phê 
duyệt, triển khai thực hiện kịch bản chi tiết, Chương trình lễ Khai mạc, Bế mạc 

Ngày hội (trong đó có chương trình của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc 
Trăng lần V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022). 

 - Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
đơn vị thành viên, chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng; 

Báo cáo tổng kết các hoạt động Ngày hội và các văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ 
chức Ngày hội. 

 - Phối hợp với 03 Tiểu ban của tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Ban Tổ 
chức của tỉnh đăng cai Ngày hội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

Trung ương và các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình hoạt 
động trong thời gian tháng 9 tại tỉnh Sóc Trăng. 

 - Phối hợp với Ban Tổ chức Ngày hội, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, xem xét phê duyệt các kế hoạch hoạt động chi tiết trong 
khuôn khổ Ngày hội. 

 - Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch 
trên địa bàn tỉnh có chính sách kích cầu, khuyến mãi, liên kết xây dựng các chính 

sách kích cầu kép để tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, khuyến khích mua và  sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ du lịch của khách du lịch đến Sóc Trăng trong giai đoạn tổ 

chức Ngày hội. 

 - Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương, tổ chức giao 

lưu, tham quan, khảo sát mô hình du lịch cho các đoàn tham dự Ngày hội.  

 - Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo dõi tổng hợp  

kết quả thi đấu, liên hoan, hội diễn… Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, 
tham mưu Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng tổng kết khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 1.4. Đảm bảo công tác hậu cần, tiếp tân khánh tiết phục vụ Ngày hội 

 Giao Tiểu ban Hậu cần, Tiếp tân, Khánh tiết thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 - Tham mưu UBND tỉnh in, quản lý, phát hành các loại Thư mời; Phù hiệu 
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, 

diễn viên, phục vụ,… 

 - Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị thành viên, 

lập danh sách đại biểu tham dự Ngày hội trình UBND tỉnh thống nhất danh sách 
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mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh bạn, địa phương, phóng viên, báo, đài; đồng 
thời, đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu (Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức, Hội 

đồng nghệ thuật, Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, khách mời,…) về dự Ngày hội.  

 - Chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị thành viên xây dựng phương 

án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy 
nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn. 

 - Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị cờ lưu niệm (hoặc kỷ  
niệm chương) tặng các đoàn về tham dự Ngày hội. Chuẩn bị Cờ đăng cai Ngày 
hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ IX, năm 2027.  

 1.5 Thực hiện nhiệm vụ chủ trì công tác vận động tài trợ cho Ngày hội 

 Giao Tiểu ban Vận động tài trợ thực hiện nhiệm vụ: Lập danh sách các đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chủ động liên hệ vận động tài trợ 
về kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ Ngày hội và Lễ hội 

truyền thống “Lễ hội Oóc om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần V, khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long, năm 2022. 

        2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch của 
đơn vị tỉnh Sóc Trăng tham gia toàn diện các hoạt động trong khuôn khổ 

Ngày hội. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau: 

 2.1. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo đơn vị nghệ thuật quần 

chúng xây dựng chương trình nghệ thuật bám sát theo chủ đề Ngày hội, mang 
đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở địa phương. Có trang p hục, âm 
nhạc, đạo cụ phù hợp, đảm bảo thời lượng chương trình theo quy định của Ban 

Tổ chức Ngày hội.                  

 2.2. Chuẩn bị dàn dựng các tiết mục trình diễn lồng ghép trong chương 

trình liên hoan nghệ thuật quần chúng như: Trình diễn trang p hục truyền thống 
ngày thường; trang phục sinh hoạt lao động và trong các lễ hội, lễ cưới (phần 

trình diễn phải có lời giới thiệu, thuyết minh) thời lượng 07 phút. 

  2.3. Lựa chọn và dàn dựng trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa 

truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm có giá trị đặc sắc của địa p hương, 
mô phỏng một cách khái quát, đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc 

Khmer, phát huy được các yếu tố tích cực và loại bỏ được yếu tố tiêu cực, lạc 
hậu; đảm bảo thời lượng Ban Tổ chức quy định. 

 2.4. Phối hợp với các địa phương và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở chuẩn 
bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, mô hình, hiện vật, hình ảnh, sản p hẩm, 

nguyên liệu, dụng cụ… để trưng bày, triển lãm, giới thiệu văn hóa ẩm thực và 
tham gia thi đấu thể thao trong khuôn khổ Ngày hội. 

 2.5. Chủ động phối hợp với các đơn vị tỉnh bạn và các địa p hương, chuẩn 

bị tốt nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại cơ sở và 
phục vụ các đoàn khách tham quan du lịch trong khuôn khổ Ngày hội. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Từ nguồn kinh phí được phê duyệt năm 2022 của các đơn vị.  

 - Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.  



8 
 

 - Nguồn kinh phí của Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội. 

          - Nguồn kinh phí Bộ Văn hóa, Thể thao Du lich chi cho Ngày hội. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Tiểu Ban chuyên môn, đơn vị 

chủ trì và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, kèm 
theo dự toán kinh phí gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện 
tốt các nội dung của Ngày hội (thời gian chậm nhất vào ngày …/…/2022). 
          2. Đảm bảo lộ trình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo 04 giai đoạn sau 

đây 

 2.1. Giai đoạn 1: Từ ngày 15/8 đến ngày 31/8 

 - Dự thảo kế hoạch đăng cai, lập dự toán kinh phí và dự thảo Quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Các Tiểu ban phục vụ Ngày hội. Trình Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 - Hoàn chỉnh ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 

tổ chức, Các Tiểu ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ các thành viên.  

 - Họp Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện kế hoạch. 

 - Trình phê duyệt nội dung tuyên truyền, makét quảng bá Ngày hội. 

 - Tổ chức vận động xã hội hóa (Ban hành các thư ngỏ, định mức, chế độ, 
quyền lợi của nhà tài trợ…). 

           - Trình dự phê duyệt kế hoạch, điều lệ, giải đua ghe Ngo. Phê duyệt Điều 

lệ các môn thi đấu hội thao. 

 2.2. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/9 – 15/9/2022 

 - Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị 
liên quan để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động trong thời gian tháng 9 

tại tỉnh Sóc Trăng. 

 - Tổng hợp các nội dung và số lượng đoàn các tỉnh, thành tham gia Ngày 

hội. 

 - Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội. 

 - Phê duyệt các kế hoạch chi tiết tham gia các hoạt động của Ngày hội.  

 - Phê duyệt nội dung, maket tuyên truyền và triển khai công tác, quảng bá 

ngày hội. 

 - Phê duyệt kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; các chương trình văn 

nghệ tham gia biểu diễn tại Ngày hội. Tiến hành tập dượt chương trình Khai mạc, 
Bế mạc Ngày hội; tập dượt văn nghệ tham gia thi diễn tại ngày hội: Liên hoan 
văn nghệ, phục dựng lễ hội, trình diễn trang phục… 

 - Trình phê duyệt đề cương triển lãm, trưng bày, quảng bá; chương trình 
chi tiết tổ chức đoàn farmtrip cho các tỉnh, thành. 
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 - Trình phê duyệt sơ đồ không gian triển lãm của các tỉnh tham gia và sơ 
đồ liên hoan ẩm thực. Thống nhất địa điểm, thời gian tổ chức các hoạt động trong 

khuôn khổ Ngày hội 

 - Trình dự thảo danh sách đại biểu khách mời Trung ương, tỉnh bạn và địa 

phương; danh sách phóng viên báo, đài. 

 - Liên hệ vận động các chùa tham gia Ngày hội. 

 - Tiếp tục vận động tài trợ. 

 2.3. Giai đoạn 3: từ ngày 16/9 đến ngày16/10/2022 

 - Tham mưu, phối hợp Bộ VHTTDL tổ chức Họp báo Ngày hội (lần 2 vào 

trung tuần tháng 10/2022). 

 - Tập trung triển khai các nội dung đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

Ngày hội phê duyệt, đảm bảo tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật 
tự,… 

 - Thống nhất với các Đài về thời gian chương trình kịch bản trực tiếp Lễ 
khai mạc - Bế mạc Ngày hội, khai mạc Đua ghe Ngo… 

 - Phê duyệt maket và tiến hành in các loại thư mời, thẻ đeo, thẻ ưu tiên.  

 - Phê duyệt sơ đồ, maket và dàn dựng không gian triển lãm các tỉnh, thành; 

Liên hoan ẩm thực,... 

 - Phát hành các loại thư mời, liên hệ và tổng hợp để nắm thông tin, số 

lượng đại biểu trung ương, tỉnh bạn, thành tham dự nhằm chuẩn bị tốt  công tác 
hậu cần, tiếp tân, khánh tiết. 

 - Làm việc với các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

thành phố để sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho đại biểu trung ương và tỉnh bạn, các đoàn 
tham dự Ngày hội; phóng viên báo, đài,… 

 - Các Tiểu ban phục vụ báo cáo kết quả tạm thời. 

 - Báo cáo nhanh kinh phí vận động tài trợ và tiếp tục vận động tài trợ.  

 2.4. Giai đoạn 4: từ ngày 17/10 đến ngày 08/11/2022 (tâm điểm tổ chức 
sự kiện) 

 - Phúc khảo, báo cáo nội dung thi diễn của tỉnh sau đó tiếp tục tập dượt 
hoàn thiện chương trình để tham gia thi diễn. 

 - Trình phê duyệt nội dung các bài phát biểu của lãnh đạo.  

 - Các Tiểu ban tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đến 

thời điểm hiện tại để Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức nắm bắt, kiểm tra thực tế.  

 - Tổng duyệt kịch bản, chương trình Khai mạc, Bế mạc Ngày hội, Khai 

mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long - năm 2022. 

 - Tham gia đầy đủ các hoạt động của đăng cai Ngày hội và tổ chức Lễ hội.  

 - Báo cáo nhanh kinh phí vận đồng tài trợ.  
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 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban 
Tổ chức) làm đơn vị đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Tổ chức chỉ 

đạo toàn bộ các hoạt động trong chương trình Ngày hội.  

 Trên đây là Kế hoạch 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. Trong quá trình triển khai thực hiện, Các Tiểu ban, 

các sở, ban, ngành và địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc kịp  thời báo cáo 
về Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thông qua cơ quan thường trực (Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch) để được xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL;  

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ và BTC; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;   (để thực hiện); 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VX. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 



BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN TỔ CHỨC CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

 

Số:         /KH-BTC Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V,  
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước;  

 Thực hiện Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL ngày 21/7/2022 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 Quyết định số …../QĐ-BCĐ, ngày …./…./2022 của Trưởng Ban 
Chỉ đạo của tỉnh đăng cai Ngày hội về việc thành lập Ban Tổ chức của t ỉnh đăng 

cai Ngày hội; 

 Ban Tổ chức của tỉnh đăng cai Ngày hội ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội 

Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long – năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 
dân tộc Khmer. Đặc biệt là Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc 
Trăng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục  di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia. 

 Trong khuôn khổ của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào 

Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, Lễ hội Oóc Om Bóc - 
Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 

2022 được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 
quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức 

trong 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 của đất nước. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức trang trọng, quy mô gắn với các hoạt động của Ngày hội nhằm góp 

phần thành công chung cho Ngày hội và sự kiện Lễ hội của địa phương.  

Nội dung Lễ hội phải phản ánh được sự đa dạng, nét độc đáo về văn hóa 

của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Phần nghi lễ phải trung thực với lịch sử, bảo đảm tính linh thiêng khi thực hành 
nghi thức,… Thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền, quảng bá sự kiện và 

DỰ THẢO  
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tiếp, đón du khách đến tham gia Lễ hội với tinh thần ân cần, niềm nở, đảm b ảo 
an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội 

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  

II. Tên gọi, chủ đề, thời gian, địa điểm tổ chức 

1. Tên gọi: "Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2022". 

2. Chủ đề chung với Ngày hội: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng 
bào Khmer Nam bộ, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.  

3. Thời gian  

Lễ hội được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 04/11/2022 đến ngày 
08/11/2022. (Riêng Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản 

vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 khai mạc vào ngày 02/11/2022).  

4. Địa điểm  

Lễ hội được tổ chức tại thành phố Sóc Trăng với các địa điểm chính: 
Quảng trường Bạch Đằng, Công viên 30/4, Khán đài đua ghe Ngo, Trên sông 

Maspéro - Đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), Khu Đô thị 
5A,... 

III. Nội dung 

1. Chương trình khai mạc (kết hợp chung với khai mạc Ngày hội) 

- Thời lượng: Dự kiến 100 phút (Trước sóng 40 phút; Trong sóng 60 phút). 

(Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Truyền 
hình tiếng dân tộc VTV5), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; Đài 

Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội). 

- Nội dung: Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào 

Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 kết hợp Lễ khai mạc Lễ 
hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long - năm 2022; Lễ công bố Quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam 
“Đua ghe Ngo môn thể thao của đồng bào dân tộc Khmer t ỉnh Sóc Trăng có số 

lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất“ và Công bố logo du lịch tỉnh Sóc 
Trăng. 

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

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

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội. 

- Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân 

tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.  

2. Lễ Bế mạc Tổng kết (kết hợp chung với bế mạc Ngày hội) 

a) Thời gian: 20 giờ 10 phút ngày 08/11/2022. 

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

(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc 

Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).  
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c) Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội. 

d) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban 

Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.  

 3. Giải đua ghe Ngo 

a) Nội dung:  Tổ chức Giải đua ghe khu vực đồng bằng sông Cửu Long cự 
ly 1.000m đối với nữ và 1.200m đối với nam (có thể lấy tên đơn vị tài trợ chính 

cho giải đua ghe Ngo). 

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

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

* Ngày 07/11/2022 

- Khai mạc: lúc 12 giờ 00. 

- 12 giờ 30 phút: Thi đấu 02 nội dung, gồm: 

+ Thi đấu vòng loại đến tứ kết nội dung 1.000m nữ. 

+ Thi đấu vòng loại nội dung 1.200m nam. 

* Ngày 08/11/2022 

- 12 giờ 30 phút:  

+ Thi đấu bán kết và chung kết nội dung 1.000m nữ. 

+ Thi đấu giai đoạn 2 đến chung kết, nội dung 1.200m nam. 

d) Bế mạc và trao thưởng: kết hợp tại Lễ Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể 

thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 
2022. 

e) Số lượng đội ghe tham gia: Dự kiến có khoảng 60 đến 65 đội nam, nữ 

trong và ngoài tỉnh tham dự.  

h) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban 

Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan. 

(có kế hoạch, chương trình và điều lệ riêng) 

4. Phục dựng Lễ Cúng Trăng  

a) Thời gian: 19 giờ, ngày 07/11/2022. 

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

c) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch p hối hợp với Ban 

Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan. 

(Có kế hoạch riêng) 

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

a) Thời gian: 19 giờ, ngày 07/11/2022. (sau đó để Đèn nước và ghe Cà Hâu 

phục vụ du khách đến hết ngày 08/11/2022) 

b) 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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c) Số lượng tham gia: Mỗi huyện, thị xã, thành p hố chọn 02 chùa tham 
gia trình diễn thả Đèn nước. Một số chùa có ghe Cà Hâu đề nghị địa phương vận 

động tham gia biểu diễn. 

d) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn 

vị có liên quan. 

(có kế hoạch và điều lệ riêng) 

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

b) Địa điểm: thành phố Sóc Trăng. 

c) Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh SócTrăng. 

d) Đơn vị phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông. 

(Có kế hoạch riêng) 

 6. Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở 
cơ sở năm 2022 

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

b) Địa điểm: thành phố Sóc Trăng. 

c) Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Sóc Trăng. 

d) Đơn vị phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông. 

(Có kế hoạch riêng) 

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

- Sóc Trăng năm 2022 

a) Thời gian: Khai mạc 18 giờ 00 ngày 02/11/2022 và kết thúc vào 17 giờ  
ngày 08/11/2022. 

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

c) Quy mô: Dự kiến từ 300 - 350 gian hàng.  

d) Đơn vị phụ trách: Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên 
quan. 

e) Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 
hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại; cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ 

quan, ban ngành trong cả nước. 

(có kế hoạch riêng) 

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

a) Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 04/11/2022 (thời gian diễn ra 
đến hết ngày 08/11/2022). 

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

c) Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn 
vị có liên quan. 
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e) Thành phần tham gia: Các nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp kinh doanh 
ẩm thực của tỉnh Sóc Trăng và 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.  

(có kế hoạch riêng) 

IV. Kinh phí thực hiện 

- Từ nguồn kinh phí được phê duyệt năm 2022 của các đơn vị.  

- Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa doanh nghiệp trong và ngoài t ỉnh 

(nếu có). 

V. Phân công tổ chức thực hiện  

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn bộ các hoạt động trong 
chương trình Lễ hội; 

- Chủ trì tổ chức Lễ Cúng Trăng, Trình diễn Lôiprotip (Thả Đèn nước), ghe 
Cà Hâu; công bố Quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Đua ghe Ngo 

môn thể thao của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận 
động viên tham dự nhiều nhất” và công bố logo du lịch tỉnh Sóc Trăng.  

- Xây dựng khán đài A1 đối diện với khán đài A để phục vụ khách du lịch 
đến xem Lễ hội đua ghe Ngo; 

- Chuẩn bị nội dung, thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, làm đầu mối 
liên hệ các công ty du lịch lữ hành tổ chức các tour – tuyến phục vụ khách du lịch 

trong và ngoài nước trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội. Giới thiệu danh sách các 
điểm tham quan, du lịch phục vụ khách tham quan; 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt 

động văn hoá, lễ hội, thể dục thể thao, du lịch trong khuôn khổ Lễ hội theo sự chỉ 
đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức; 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vụ Thể dục thể thao quần chúng 
(Tổng cục Thể dục thể thao) xây dựng Kế hoạch, Điều lệ và tổ chức giải Đua ghe 

Ngo; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kịch bản tổng thể chương trình Lễ 
Khai mạc, Lễ Bế mạc và các nội dung theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ 

chức; 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện việc khen thưởng trong Lễ hội theo đúng quy định p háp 
luật hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổ chức Liên hoan ẩm thực đường 
phố “Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022”; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Sóc Trăng, UBND thành phố Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch và tổ 
chức tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn thủ tục và thực hiện quảng cáo trên địa 

bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác tuyên truyền Lễ hội và đáp ứng quyền lợi nhà tài 
trợ; 
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- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm lưu động 
ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022; 

- Phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản 
phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra trước, trong và sau Lễ hội 
các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kêu gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Lễ hội; 

2. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì vận động các sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer trong tỉnh tham gia sự kiện Lễ hội; 

- Tổng hợp số lượng ghe ở các chùa trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long để tham mưu Ban Tổ chức mời tham dự Giải đua ghe Ngo; chịu trách 

nhiệm hướng dẫn các đội ghe Ngo tham dự về chổ ăn, nghỉ; 

- Thiết kế và in Thư mời đại biểu xem Giải đua ghe Ngo; 

- Phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền 
cho người dân tích cực tham gia, hưởng ứng; 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch Trình diễn 
Lôiprotip (Thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thể dục thể thao quần 
chúng (Tổng cục Thể dục thể thao) xây dựng Kế hoạch, Điều lệ và tổ chức giải 
Đua ghe Ngo; 

- Phối hợp  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và truyền hình 
tỉnh xây dựng kịch bản, chương trình khai mạc Giải Đua ghe Ngo; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kêu gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Lễ hội. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chịu trách nhiệm quản lý và phát hành các loại Thư mời và các loại thẻ.  

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ủy ban 
nhân dân tỉnh công tác hậu cần, khánh tiết ; 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kêu gọi vận động tài 
trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Lễ hội; 

- Phối hợp với Sở Tài chính quản lý kinh phí của Ban Tổ chức lễ hội;  Đảm 
bảo kinh phí cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động của Lễ hội; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng 
đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ cho hoạt động Lễ hội; thống nhất với các cơ 

quan báo chí, phát thanh, truyền hình về nội dung, kinh phí để thực hiện truyền 
hình, truyền thanh trực tiếp chương trình Lễ Khai mạc Lễ hội và các hoạt động 

trong khuôn khổ Ngày hội.  
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4. Sở Tài chính  

Phối hợp kêu gọi vận động tài trợ; thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.  

5. Đài Phát thanh và Truyền hình  

- Truyền hình trực tiếp các hoạt động của Lễ hội theo yêu cầu của Ban Tổ 

chức (Khai mạc, bế mạc Ngày hội và Lễ hội, Giải đua ghe Ngo,…);  

- Liên hệ các Đài Phát thanh và Truyền hình 12 tỉnh thành p hố tham gia 
Ngày hội và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để truyền tải thông 

tin, tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội;  

- Sắp xếp thời lượng phù hợp mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng 

phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền cho Lễ hội. 

- Tham mưu Ban Tổ chức kêu gọi vận động tài trợ cho các hoạt động của 

Lễ hội. Thực hiện các quyền lợi của đơn vị tài trợ theo hợp đồng với Ban Tổ 
chức; 

- Thực hiện phim phóng sự và các video clip tuyên truyền quảng bá giới 
thiệu về Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng; về thành tựu ở các lĩnh 

vực kinh tế - văn hóa – xã hội,… để chiếu tại khán đài giữa các đợt đua ghe Ngo; 
trước, trong và sau Lễ hội. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 
tuyên truyền về Lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng;  xây dựng 

Chuyên mục Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long – 2022 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Tổ chức tiếp đón, quản lý, phát hành thẻ báo chí cho các p hóng viên tác 
nghiệp tại Lễ hội; 

- Chỉ đạo các Trung tâm – Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày hội và Lễ hội trên các bản tin, bài, 

phóng sự, chuyên mục nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; 

- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức  

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở  năm 
2022 tại tỉnh Sóc Trăng; 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo cung cấp  
thông tin về Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long - năm 2022; 

 - Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kêu gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Lễ hội. 

7. Sở Công thương  

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng 
năm 2022; 
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- Lựa chọn địa điểm và cấp phép đơn vị tổ chức Hội chợ; 

- Yêu cầu đơn vị tổ chức bố trí các gian hàng để thực hiện triển lãm, trưng 

bày sản phẩm đặc trưng của địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn theo kế hoạch 
của Ban Tổ chức; 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký gian hàng tham gia Hội chợ; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan ẩm thực 
đường phố “Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022”; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 

thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Lễ hội. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch  
tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng 

OCOP trong khuôn khổ Lễ hội Ooc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2022; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương xây dựng 
Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng 

miền - Sóc Trăng năm 2022; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 

thực hiện các nhiệm vụ khác trong trong khuôn khổ Lễ hội. 

9. Sở Giao thông vận tải  

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch bảo 

đảm an toàn giao trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội;  

- Chủ trì di dời các phương tiện giao thông trên đoạn đường đua ghe Ngo 

trước khi diễn ra Lễ khai mạc đua ghe Ngo 01 ngày; 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 

thực hiện các nhiệm vụ khác trong trong khuôn khổ Lễ hội. 

10. Sở Y tế  

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đối với việc bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm và công tác chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian diễn ra Lễ 

hội; Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 
tình hình mới;  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong trong khuôn khổ Lễ hội. 

11. Sở Nội vụ  

Phối hợp với các đơn vị tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
việc khen thưởng theo đúng quy định pháp luật. 

12. Báo Sóc Trăng 

- Tổ chức thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Lễ hội trên 

chuyên trang, chuyên mục nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 
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- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong trong khuôn khổ Lễ hội. 

13. Điện lực Sóc Trăng 

- Bố trí nguồn điện đảm bảo trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mời gọi vận động tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ khác trong trong khuôn khổ Lễ hội. 

14. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

- Công an tỉnh chủ trì thực hiện maket, in thẻ đeo của BTC, thẻ p hục vụ, 

thẻ trọng tài, thẻ báo chí, thẻ xe ưu tiên, thẻ các phương tiện, (ghe, vỏ lãi),… phục 
vụ giải đua ghe Ngo; Hỗ trợ Ban Tổ chức 02 ca nô chở lực lượng trọng tài điều 

hành giải đua ghe Ngo trong suốt thời gian thi đấu; Hỗ trợ lực lượng, phương tiện 
phục vụ cho buổi trình diễn Lôiprotip (Thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu trên sông 

Maspero. Đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), phường 1, 
thành phố Sóc Trăng. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác bảo đảm an toàn 

giao thông, phòng cháy chữa cháy trong khuôn khổ Lễ hội; bảo đảm an toàn cho 
vận động viên tham gia Giải đua ghe Ngo. 

15. UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt mọi điều kiện 
để tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. 

- Chủ động nguồn kinh phí của địa phương để tham gia tốt  các hoạt động 
trong khuôn khổ Lễ hội. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh lựa chọn 
lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Lễ 

hội. 

- Ngoài những nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành p hố Sóc Trăng cần 

tập trung thực hiện: 

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Công ty Cổ phần Công trình Đô 

thị Sóc Trăng tổ chức thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố, công 
viên, quảng trường; vệ sinh đường phố, vệ sinh dòng sông Maspéro, bố trí lực 

lượng thường xuyên vớt lục bình trong khu vực đoạn sông tổ chức giải đua ghe 
Ngo.  

+ Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng tổ 
chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch; thu dọn sắp xếp trật tự vỉa 
hè, lòng đường trước, trong và sau Lễ hội; 

+ Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan giữ gìn trật tự, an toàn 
xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát giá bán sản phẩm trong 

thời gian diễn ra Lễ hội trên địa bàn; 

 + Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện công tác truyên truyền cổ 

động trực quan (cờ đảng, cờ nước, cờ phướn, khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, 
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vòng xuyến…) trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, quảng bá Lễ hội và 
quyền lợi nhà tài trợ. 

16. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị chủ trì và các  đơn vị có 
liên quan chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện tốt các 

nội dung của Lễ hội. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc 

Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2022, giao Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế 
hoạch chi tiết để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Lễ hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ngành nếu có khó khăn, vướng 
mắc kịp thời báo cáo về Ban Tổ chức thông qua cơ quan thường trực (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) để được xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL;  
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Thành viên BTC; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;   (để thực hiện); 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VX. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 



BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN TỔ CHỨC CỦA TỈNH  

ĐĂNG CAI NGÀY HỘI  

 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2022  
 

   
KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer  

Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 

   

Stt Nội dung Số tiền 

A Ngày hội Văn hoá Khmer Nam bộ 7.555.000.000 

I 
Tuyên truyền, thông tin quảng bá xúc tiến ngày hội (bao gồm Lễ 

hội Ooc  om  boc - Đua ghe Ngo) 
800.000.000 

1 Công tác tuyên truyền trực quan tại địa bàn thành phố Sóc Trăng 300.000.000 

2 Công tác tuyên truyền quảng cáo đáp ứng quyền lợi nhà tài trợ  200.000.000 

3 
Hợp đồng thực hiện Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt 

Nam 
300.000.000 

II Kinh phí tiếp tân, khánh tiết:  1.000.000.000 

1 Chi phí ăn của đại biểu trong thời gian tổ chức 500.000.000 

2 Chi phí phòng nghỉ của đại biểu trong thời gian tổ chức  200.000.000 

3 Chi phí đưa, rước lãnh đạo Trung ương 50.000.000 

4 Chi phí bồi dưỡng ban tổ chức, các tiểu ban, tổ giúp việc và phục vụ  200.000.000 

5 Chi phí khác (phục vụ họp, nước uống,…) 50.000.000 

III Kinh phí triển khai tổ chức các hoạt động ngày hội  5.755.000.000 

1 Chương trình khai mạc (thuê đơn vị tổ chức sự kiện)  3.500.000.000 

2 Chương trình bế mạc (giao Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện)  500.000.000 

3 Tiết mục ca múa nhạc chào mừng 50.000.000 

4 
Cơ sở vật chất phục vụ trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền 

thống địa phương 
350.000.000 

- 
Lắp đặt 12 gian hàng phục vụ 12 tỉnh tham gia (12 gian x 

25.000.000đ) 
300.000.000 

- Trang trí không gian trưng bày 12 gian hàng chung của tỉnh  50.000.000 

5 

Tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân 

tộc, phục dựng lễ hội và diễn tấu nhạc ngũ âm (giao Trung tâm Văn 

hoá tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, không gian biểu diễn)  

200.000.000 

6 Cơ sở vật chất phục vụ trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực  200.000.000 

- 
Thuê lắp đặt 12 gian hàng tại công viên 30/4 kết hợp liên hoan ẩm 
thực đường phố (12 gian x 15.000.000đ) 

180.000.000 

- Trang trí không gian trưng bày 12 gian hàng ẩm thực  20.000.000 

7 
Hoạt động thể thao (chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất, chi phí trọng tài 

tổ chức 07 môn thi đấu (giải đua ghe Ngo tính riêng)  
300.000.000 

8 
Thực hiện cờ lưu niệm, biểu trưng quà tặng đại biểu và cờ đăng cai 

ngày hội 
100.000.000 

9 
Hỗ trợ các đơn vị tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại 5 điểm 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (huyện, TX, TP)  
75.000.000 

10 Khen thưởng (theo quy định)   

B Tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 4.793.900.000 

DỰ THẢO  
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khu vực ĐBSCL năm 2022 

I Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 433.745.000 

1 Phục dựng Lễ Cúng Trăng và Hội thi thả đèn nước năm 2022  170.445.000 

2 
Kinh phí phục vụ Lễ hội Ooc Om boc Đua ghe Ngo tại khán đài Đua 

ghe Ngo 
163.300.000 

3 

Kinh phí tổ chức Lễ công bố Quyết định xác lập kỷ lục Guinness 

Việt Nam "Đua gho Ngo môn thể thao của đồng bào dân tộc Khmer 

tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều 

nhất" 

100.000.000 

II Ban Dân tộc 2.143.500.000 

1 Tiền thưởng đua ghe Ngo 1.302.000.000 

2 Cúp, cờ thưởng 5.000.000 

3 Chi phí khác 836.500.000 

III Sở Công Thương 243.200.000 

1 Tuyên truyền, quảng bá 43.000.000 

2 Dàn dựng gian hàng 90.200.000 

3 Chi phí quản lý  110.000.000 

IV Sở Thông tin và Truyền Thông 196.500.000 

1 Họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội 1 đợt  75.500.000 

2 
Tổ chức triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo ở cơ sở năm 2022 tại tỉnh Sóc Trăng 
86.000.000 

3 

Nâng cấp Website Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần 

thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – 2022 và Ngày hội văn 

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

Sóc Trăng, năm 2022 

35.000.000 

V Báo Sóc Trăng 95.956.000 

1 Thực hiện chuyên mục trong thời gian diễn ra lễ hội  26.820.000 

2 Tuyên truyền tin, bài, ảnh,… trên báo in chữ Việt và báo chữ Khmer  41.720.000 

3 Thù lao biên tập, bộ phận gián tiếp có liên quan  27.416.000 

VI Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 55.500.000 

1 Lực lượng Quân báo Trinh sát  6.750.000 

2 Lực lượng kiểm soát quân sự và Ban tác huấn  11.250.000 

3 Lực lượng trinh sát đặc nhiệm  4.800.000 

4 Lực lượng rà phá bom mìn 1.500.000 

5 
Lực lượng chốt bảo vệ các tuyến đường (lực lượng ban CHQS thành 

phố và DQTV) 
31.200.000 

VII Công an tỉnh 547.420.000 

1 Hỗ trợ lực lượng bảo vệ 350.000.000 

2 Nhiên liệu 80.000.000 

3 Bảng đeo cho đại biểu, lực lượng bảo vệ, phục vụ 46.200.000 

4 Phù hiệu xe ưu tiên 11.220.000 

5 
Kinh phí phục vụ khảo sát, xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án 

bảo vệ và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn  
30.000.000 

6 Chi khác 30.000.000 

VIII Sở Y tế 34.479.000 

1 Phụ cấp thường trực cấp cứu 3.780.000 

2 Phụ cấp tiền ăn 780.000 

3 Mua thuốc cấp cứu (04đội x 1.100.000đ/đội)  4.400.000 

4 Mua test nhanh kiểm tra thực phẩm 4.630.000 
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5 Công tác phí cho tổ kiểm tra, giám sát ATTP 5.915.000 

6 Tiền xăng xe 6.574.000 

7 Phụ cấp thường trực Ban Chỉ đạo (03 người x 08 ngày x 350.000đ)  8.400.000 

IX Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 1.043.600.000 

1 Lễ Khai mạc (100 phút) 70.000.000 

2 Lễ Khai mạc (60 phút) 44.000.000 

3 Truyền hình trực tiếp giải đua ghe Ngo (600 phút)  440.000.000 

4 
Cầu truyền hình Lễ Cúng Trăng; trình diễn Lôiprôtip và geh Cà hâu 

(180 phút) 
132.000.000 

5 
Mở chuyên đề "Tiến tới Ooc om boc và Ngày hội Văn hóa, thể thao 

và du lịch đồng bào Khmer: (30 chuyên đề x 11.920.000đ)  
357.600.000 

C 

Kinh phí tham gia Ngày hội Văn hoá Khmer  Nam bộ (Kinh phí 

sự nghiệp của Sở VHTTDL tự cân đối) 
2.071.948.000 

1 

Tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại 

Sóc Trăng (các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, 50 đại biểu ngoài 

tỉnh, 30 đại biểu trong tỉnh) 02 ngày  

98.400.000 

2 
Tổ chức liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần thứ 

3 năm 2022 
491.410.000 

3 Chi phí tham dự các môn thi đấu thể thao trong khuôn khổ Ngày hội  1.069.698.000 

4 
Chi phí phục vụ Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần 
thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022 

412.440.000 

  Tổng cộng 14.420.848.000 
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