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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 04/HD-MTTQ-BTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

              An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN  

Phối hợp triển khai hoạt động nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây  

của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 15/HD-MTTW-BTT ngày 12 tháng 02 năm 2020 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp triển khai 

hoạt động tuyên truyền và vận động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền 

thống tốt đẹp nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 

2020 và Chương trình trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020 diễn ra trong 04 

ngày (13-16/4/2020; nhằm ngày 21-24/3/âl), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, 

phối hợp các tổ chức đoàn thể và các ngành liên quan triển khai các hoạt động như 

sau: 

1. Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, 

các ban ngành đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, phổ biến, thông tin các nội dung của 

Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công 

tác Dân tộc trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội “ Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” gắn với tiếp tục thực hiện các 

nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình 

mới”, góp phần khẳng định đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước 

đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng  bào dân tộc Khmer. 

2. Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các lễ hội văn hoá truyền thống của đồng 

bào dân tộc Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020 đảm bảo “Vui tươi, 

phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”; động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần 

đồng bào dân tộc Khmer phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực 

tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể phát động, hăng hái lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lập thành tích kỷ niệm các Ngày lễ 

lớn năm 2020. 
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3. Tổ chức đoàn đại biểu của Mặt trận (mời đại diện các tổ chức thành viên 

và đại diện chức sắc của các tổ chức tôn giáo bạn) thăm và tặng quà các chùa 

Khmer tiêu biểu, các gia đình chính sách, các vị sư sãi, người có công, người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn được vui tết Chôl Chnăm Thmây.   

4. Xây dựng kế hoạch gặp mặt các vị Sư sãi, A char, Ban Quản trị chùa, 

cán bộ đương chức và nghỉ hưu, hộ chính sách, hộ nghèo, người có uy tín là 

người dân tộc Khmer; biểu dương “Người tốt việc tốt”, những mô hình, điển hình 

tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer tham gia tích cực vào các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động. 

5. Phối hợp với Đài truyền thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer; thông tin, 

phản ánh tình hình vùng đồng bào dân tộc Khmer, tâm tư nguyện vọng của đồng 

bào đối với việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tuyên 

truyền các hoạt động của cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam dịp tết Chôl 

Chnăm Thmây năm 2020. 

6. Phối hợp với chính quyền chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở 

địa phương nhất là trong những ngày diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020; 

kịp thời phát hiện, đấu tranh đối với những âm mưu và hoạt động, kích động, gây 

rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các phần tử xấu, góp phần giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. 

Sau dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020, đề nghị Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Ban Dân tộc - Tôn giáo 

(ĐT: 02963 955 302, hoặc gửi theo Email: cvnak@angiang.gov.vn)./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN các H,TX,TP; 

- Lưu: VT, Ban DT-TG. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trương Hoàng Trọng 
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