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Số 227-CV/TU 
V/v tổ chức lễ Sêne Đôlta  

trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
           Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù tỉnh, 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

 

Nhằm tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, quyết tâm giữ vững thành quả đã kiểm soát được dịch bệnh, không để 

tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác làm dịch bệnh lây lan, nhất là trong đợt lễ 

Sêne Đôlta năm 2021 của đồng bào Khmer. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù tỉnh, Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện tốt một số việc sau đây: 

1. Tỉnh không tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2021. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thăm các chùa 

Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu, thăm một số gia đình chính sách; tổ chức 

đoàn đi thăm và người đón tiếp với số lượng ít, đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định. Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương 

chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh có nguyên nhân chủ quan. Chú ý tập 

trung tuyên truyền vận động đồng bào và các chùa Nam tông Khmer mừng lễ Sêne 

Đôlta trên tinh thần an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trên hết; tuân 

thủ nghiêm biện pháp 5K, không tập trung quá 20 người tại các chùa; đảm bảo an 

ninh, trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra lễ Sêne Đôlta. 

3. Vận động bà con, đồng bào trong lúc dịch bệnh còn khó khăn, phức tạp như 

hiện nay nên tiếp tục “Ai ở đâu thì ở đó” để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

cho bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng, vì sức khỏe cộng đồng là trên hết, 

vì vậy các gia đình nên động viên người thân của mình đang sống ngoài tỉnh, đang 

đi làm ăn xa không nên về trong lúc này, cố gắng vượt qua khó khăn để chung tay 

với chính quyền địa phương quyết tâm phòng, chống dịch. Tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ 

trợ về an sinh xã hội kết hợp với Ban Liên lạc đồng hương Trà Vinh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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4. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo củng cố, nâng cao trách 

nhiệm của các tổ Covid-19 cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của đảng viên và các 

chi, tổ hội đoàn thể trong việc giám sát chặt chẽ người ngoài tỉnh về địa phương 

nếu chưa cách ly tập trung thì phải báo cáo ngay, nếu đã cách ly theo quy định và 

về nơi cư trú phải theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, giám sát những người 

trong gia đình của người ngoài tỉnh mới về và yêu cầu buộc phải đảm bảo thực 

hiện 5K. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh 

các cấp trực 24/24 kể từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021 để xử lý các tình 

huống phát sinh.  

6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, 

đoàn thể, phân công trực, theo dõi và kịp thời nắm tình hình, báo cáo với Thường 

trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn. 

Đề nghị các đồng chí quán triệt và tổ chức thực hiện tốt, nơi nào để xảy ra  

dịch Covid-19 mà liên quan đến các ngày lễ Sêne Đôlta thì phải chịu xử lý theo 

quy định. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 
 

Kim Ngọc Thái 
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