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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Thuận, ngày    27    tháng 02 năm 2023 

                   

                                 Kính gửi:  

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

                                                                   

Năm 2023, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) sẽ bắt đầu 

đón Tết Ramưwan từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 02 tháng 02 năm 

Quý Mão) đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 3 năm Quý 

Mão). 

 Để thuận lợi cho công tác tổ chức đón Tết Ramưwan của đồng bào dân 

tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, 

học sinh là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) đang sinh sống, làm 

việc, học tập được biết và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Chăm 

được tổ chức ngày Tết Ramưwan được tổ chức vui vẻ, tiết kiệm, an toàn. Đồng 

thời, thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc 

Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni), phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho 

đồng bào đón Tết Ramưwan vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và 

phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên đồng 

bào vui Tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định về mọi mặt đời 

sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các 

dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh 

tế - xã hội năm 2023 của tỉnh nhà. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo 

Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 

có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Tết Ramưwan và tổ chức các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật phục vụ các xã, thôn vùng đồng bào Chăm theo đạo Hồi 
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giáo (Bàni). Trong đó, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, tuyên 

truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số về Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình 

Thuận - Hội tụ xanh và tỉnh ta là địa phương đăng cai tổ chức, nhất là đối với 

các nội dung về giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”. 

3. Ban Dân tộc chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh kế hoạch thăm, chúc Tết Ramưwan đối với Ủy ban nhân dân các xã, 

Ban Điều hành các thôn, các chùa, các vị chức sắc, người có uy tín và các đối 

tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi 

giáo (Bàni) sinh sống. 

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chuyên ngành 

ở các huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong 

tháng Ramưwan ở địa bàn dân cư và tại các chùa. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, 

các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các địa 

phương có đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) sinh sống tổ chức các hoạt 

động thiết thực trong dịp Tết Ramưwan.  

6. Thời gian nghỉ Tết Ramưwan của cán bộ, công chức, viên chức, công 

nhân, chiến sĩ, sinh viên, học sinh dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) hiện 

đang công tác, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 03 ngày: Từ 

ngày 20 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2023./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ủy ban Dân tộc; 

- Văn phòng đại diện UBDT tại TP.HCM; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Nguyễn Minh 
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