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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động mừng lễ Sêne Đôlta 

năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer  
 

  
 

Thực hiện Công văn số 4037/UBND-KGVX ngày 10 tháng 9 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta của đồng bào 
Khemr năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động mừng lễ Sêne Đôlta năm 2021 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của 
đồng bào Khmer, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; thực 

hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, ổn định và bền vững. 

- Gắn việc tổ chức các hoạt động mừng lễ Sêne Đôlta với tuyên truyền các 
sự kiện trọng đại của đất nước; tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-
19; động viên đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Hoạt động mừng lễ Sêne Đôlta gắn với việc tổ chức thăm hỏi đồng bào, 

sư sãi, cán bộ, người có uy tín trong đồng bào Khmer; chăm lo gia đình chính 
sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Các hoạt động mừng lễ Sêne Đôlta năm 2021 của đồng bào Khmer phải 

đảm bảo đầm ấm, đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa lễ Sêne Đôlta của đồng bào 
Khmer gắn với tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer; kêu gọi 

đồng bào Khmer trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền 
thống đoàn kết dân tộc, lương giáo; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng 
đồng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở 

cơ sở; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công 
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tác và học tập gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và giai đoạn 2021-2026. 

 2. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về lễ hội trong các hoạt động 
mừng lễ Sêne Đôlta, đảm bảo đúng phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của 

đồng bào, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc truyền bá tư tưởng 

mê tín dị đoan.  

 3. Đẩy mạnh việc quan tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong dịp lễ Sêne Đôlta. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong việc giữ gìn vệ sinh trong sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm; phối hợp 

kiểm tra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch 
bệnh Covid-19 ở người và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ lây 

lan sang người. Có biện pháp xử lý, khắc phục tốt các vụ việc vi phạm, ngăn 
chặn kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đảm bảo không 

để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, lây lan dịch bệnh ở người. 

 4. Tổ chức rà soát các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào Khmer còn 

tồn đọng, kịp thời giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực 
đất đai, không để xảy ra khiếu kiện đông người, xảy ra điểm nóng trước, trong 
và sau lễ Sêne Đôlta. 

 5. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm 
bảo an toàn giao thông; bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản của đồng bào  dân 

tộc trong dịp lễ Sêne Đôlta. Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các âm mưu 
diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, chia 

rẽ sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. 

 6. Chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn; hỗ trợ kịp thời cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp 
đồng bào ai cũng được đón lễ Sêne Đôlta đầm ấm theo phong tục truyền thống 

tốt đẹp của đồng bào dân tộc. 

 7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch 

sắp xếp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, học sinh 
người dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày: Ngày 05, 06, 
07/10/2020.     

 8. Tổ chức viếng, thắp hương Nghĩa trang Liệt sĩ và 02 mộ sư Liệt sĩ tại 
chùa Kosla; thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình cán bộ chủ chốt đã về hưu 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở là người dân tộc Khmer, các chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer trên địa bàn huyện và gia đình người có uy tín trong đồng bào 

Khmer theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có danh 
sách và thời gian thăm hỏi cụ thể).  

 - Thời gian đi thăm viếng: Từ ngày 25/9/2021 đến ngày 05/10/2021. 
Riêng viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và 02 mộ sư Liệt sĩ tại chùa Kosla (dự 

kiến vào ngày 05/10/2021). 
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 - Tổng kinh phí dự kiến: 230.500.000 đồng, trong đó: 

 + Kinh phí từ nguồn quỹ đảm bảo xã hội của huyện: 173.000.000 đồng. 

 + Kinh phí từ nguồn thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 57.500.000 đồng. 

 + Định mức quà: Quà thăm chùa 1.200.000 đồng/phần, quà thăm cán bộ 

hưu trí cấp Trung ương, tỉnh 1.000.000 đồng/phần, cán bộ hưu nguyên là Bí thư, 
Phó Bí thư Huyện ủy 1.000.000 đồng/phần; gia đình chính sách, cán bộ hưu trí 

cấp huyện và người có uy tín 500.000 đồng/phần. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông 
tin và Thể thao huyện:  

- Tổ chức tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của lễ hội Sêne Đôlta, tuyên 
truyền các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; các văn bản của Trung 

ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; động viên tinh 
thần thi đua yêu nước trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời, 

biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình gương người tốt, việc tốt 
trong đồng bào Khmer; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh 2/9. 

 - Chủ trì, kết hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà 

nước về lễ hội trong dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021. Tổ chức treo băng rôl (có nội 
dung khẩu hiệu kèm theo) tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn nhằm tạo sinh 

khí vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi lành mạnh phục vụ tốt nhu cầu văn hóa tinh 
thần cho đồng bào trong dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021. 

- Chuẩn bị nhạc, âm thanh phục vụ chào cờ, mặc niệm tại Nghĩa trang 
Liệt sĩ huyện. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh người dân tộc Khmer nghỉ lễ 

Sêne Đôlta theo quy định. Tổ chức thăm hỏi các cựu giáo chức tiêu biểu là 
người dân tộc, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học là người Khmer, nhằm động viên 

tinh thần học tập của các cháu. 

 3. Phòng Y tế:  

Tổ chức kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp lễ Sêne Đôlta; 

phối hợp Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
phân công trực, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu, khám và điều trị kịp thời các trường 

hợp bệnh đột xuất, tai nạn và các sự cố về sức khỏe cho đồng bào trên địa bàn 
trong dịp lễ Sêne Đôlta. Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục mọi người nâng cao ý thức bảo vệ sức 
khỏe, phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích. Thực hiện tốt quy định 5K 

của Bộ Y tế, góp phần phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 
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 4. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện:  

Chủ trì và kết hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức rà soát các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào Khmer, đặc biệt 
là những vụ việc bức xúc, kiên quyết giải quyết theo quy định không để xảy ra 
điểm nóng trong dịp lễ Sêne Đôlta. 

 5. Công an huyện:  

Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban An toàn giao thông 

huyện xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ 
đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tổ chức 

trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ tốt an ninh trật tự, 
đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau lễ. Phối hợp Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 
về an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào.  

 6. Phòng Dân tộc:  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị quà, thiệp chúc 
mừng Sêne Đôlta, dự kiến thành phần Đoàn thăm viếng và lập danh sách các đối 

tượng gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, danh sách các chùa Khmer và người 
có uy tín trong đồng bào Khmer phục vụ các đoàn thăm viếng; dự trù kinh phí 
và thanh quyết toán theo quy định. 

 7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Chịu trách nhiệm chuẩn bị và đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động 

thăm viếng, tặng quà nhân dịp lễ Sêne Đôlta theo kế hoạch; chuẩn bị tràng hoa, 
mâm trái cây phục vụ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và 02 mộ sư Liệt sĩ tại chùa 

Kosla; đồng thời phối hợp Phòng Dân tộc tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí 
theo quy định.  

 8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, thị trấn, Ban nhân dân ấp, khóm, Ban Quản trị các chùa Khmer trên địa 
bàn rà soát lại các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không 

có điều kiện đón Sêne Đôlta để vận động các mạnh thường quân tại xã hoặc liên 
hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu đối tượng là hộ nghèo, gia 
đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội) tổ chức hỗ trợ kịp thời, góp phần tạo 

điều kiện để đồng bào được vui lễ Sêne Đôlta trong không khí đầm ấm, đoàn 
kết, đồng thời, thể hiện tốt tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. 

Tổ chức treo ít nhất 01 băng rôl tại Trung tâm xã, thị trấn (nội dung khẩu hiệu 
đính kèm theo kế hoạch). Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại 
địa phương trong những ngày diễn ra lễ Sêne Đôlta.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ Sêne Đôlta năm 2021 trên 
địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp 



5 

 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo. Đồng thời báo cáo tình hình 
trước, trong và sau lễ Sêne Đôlta về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Dân 

tộc), trước ngày 12/10/2021 để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- TT. HU, TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN   
NHÂN DỊP LỄ SÊNE ĐÔLTA CỦA ĐỒNG BÀO KHMER NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày 14/9/2021 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú) 

 

  
 
 1. MỪNG SÊNE ĐÔLTA NĂM 2021 VUI TƯƠI, ĐOÀN KẾT, AN TOÀN 

VÀ TIẾT KIỆM (song ngữ). 

 

 2. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT KINH – KHMER – HOA 

CÙNG CẢ NƯỚC CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID – 19 (song ngữ). 

 
 3. ĐỒNG BÀO KINH – KHMER – HOA ĐOÀN KẾT, ĐẨY MẠNH HỌC 

TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 

(song ngữ). 
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