
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 504/BDT-VP  Sóc Trăng, ngày 15 tháng 9 năm 2021 
V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong dịp lễ Sene 

ĐôlTa năm 2021   

  

 
Kính gửi:  

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố; 

- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,  

                                                                        tỉnh Sóc Trăng. 

 

Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào Khmer năm 2021 được diễn ra trong điều 

kiện cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đang quyết liệt thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với “mục tiêu kép” vừa phòng, 

chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội trong trạng thái bình thường mới.  

Thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 

công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, với tinh 

thần “Chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là 

trên hết, trước hết và theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong thời gian diễn ra lễ Sene 

ĐôlTa của đồng bào Khmer năm 2021 (từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2021). 

Ban Dân tộc trân trọng đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Phòng Dân 

tộc các huyện, thị xã, thành phố, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau: 

I. Về tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

1. Tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao 

ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chồng dịch 

Covid-19. Thường xuyên tuyên truyền làm rõ về mức độ nguy hiểm của dịch 

Covid-19 và những tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của gia đình và 

cộng đồng; những biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được khuyến cáo, nhất 

là chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”. 
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2. Khi có người thân hoặc phát hiện người từ vùng dịch về địa phương 

cần vận động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.  

Theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính 

thống, không chia sẻ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

II. Về tuyên truyền, vận động tổ chức các hoạt động lễ Sene ĐôlTa 

của đồng bào Khmer năm 2021 

1. Đối với việc tổ chức lễ Sene ĐôlTa tại gia đình  

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tổ chức lễ rước ông bà 

(Phchum Bânh), lễ đưa tiễn ông bà (Chun ĐôlTa) với quy mô nhỏ, chủ yếu tổ 

chức trong phạm vi gia đình, không tổ chức tiệc tùng, liên hoan linh đình; hạn 

chế tham gia các nghi lễ tại các chùa. 

2. Đối với việc tổ chức lễ Sene ĐôlTa tại các điểm chùa Phật giáo 

Nam tông Khmer 

Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh hướng dẫn Trụ trì và Ban 

quản trị các chùa thực hiện các hoạt động đón mừng lễ Sene ĐôlTa phù hợp với 

truyền thống nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối 

với việc tổ chức dâng cơm cho các vị sư tại các điểm chùa và việc tổ chức lễ 

đặt cơm vắt (Bos Bai Bânh). 

Lưu ý: Đối với những địa bàn được cấp có thẩm quyền áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ đề nghị tăng 

cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm các 

quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với từng 

mức độ nguy cơ trên các địa bàn.  

Ban Dân tộc đề nghị Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Phòng Dân tộc các 

huyện, thị xã, thành phố, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung công văn trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh (bc); 

- TT Chỉ huy Covid-19 tỉnh (bc); 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lâm Sách 
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