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5. Trường ðại học An Giang tiến hành rà soát, thống kê số lượng sinh viên có
hộ khẩu thường trú tại các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú và
Thoại Sơn ñể xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer miễn phí cho các
ñối tượng này.
Liên kết với Trường ðại học Cần Thơ và các trường khác ñể ñào tạo nguồn
giáo viên dạy tiếng Khmer, bố trí về các trường ở các vùng nêu trên công tác.
6. Sở Tài chính:
- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục – ðào tạo, Ban Dân tộc, Trường ðại
học An Giang và các ñịa phương liên quan, nghiên cứu ñề xuất các chế ñộ chính sách
khuyến khích cũng như các chế ñộ chi cho việc tổ chức dạy và học tiếng Khmer cho
phù hợp tình hình ñịa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí chi cho công tác
ñào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt hàng năm.
7.Ủy ban nhân dân các huyện, thị có ñông ñồng bào dân tộc Khmer sinh sống
(kể cả vùng giáp biên giới Campuchia):
- Tiến hành rà soát, thống kê số lượng cán bộ, công chức ñang công tác tại các
vùng nêu trên chưa thông thạo việc nghe, nói tiếng Khmer ñể xác ñịnh nhu cầu ñào
tạo, bồi dưỡng bắt buộc. ðịnh kỳ trước ngày 10 tháng 10 hàng năm báo cáo về Sở
Nội vụ ñể tổng hợp, xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer hàng năm và
5 năm.
- Phối hợp với Sở Giáo dục – ðào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tổ chức và quản
lý các lớp học tiếng Khmer tại ñịa phương, bảo ñảm cả số lượng và chất lượng ñào
tạo, bồi dưỡng. Dứt khóat không ñể tình trạng lớp học “ñầu voi ñuôi chuột” như trước
ñây.
8. Ngành công an, hải quan, quân sự, bộ ñội biên phòng:
Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - ðào tạo ñể xây dựng kế
họach ñào tạo, bồi dưỡng tiếng dân Khmer cho cán bộ, chiến sĩ ñang công tác ở các
vùng nêu trên. Tổ chức lớp học riêng cho lực lượng của ngành theo chương trình do
Sở Giáo dục – ðào tạo hướng dẫn, có vận dụng phù hợp với ñặc ñiểm ngành nghề.
Việc tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer ñối với cán bộ, công
chức công tác ở các vùng nêu trên trong tình hình hiện nay là rất cấp thiết và quan
trọng về lâu dài. Do ñó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Hiệu
trưởng Trường ðại học An Giang, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu
trách nhiệm triển khai ngay những công việc thuộc nhiệm vụ ñược giao; phối hợp
chặt chẽ ñể ñảm bảo tổ chức thực hiện Chỉ thị này ñạt hiệu quả cao; hàng năm gởi
báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
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