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U Minh Thượng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

“Phối hợp tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta
của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021”

Kính gửi: - Ban Thường vụ các xã Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Ủy ban Hội các xã, trường THCS&THPT.
Căn cứ Công văn số 1312-CV/TĐKG, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn Kiên Giang về việc phối hợp tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân
tộc Khmer năm 2021; Công văn số 212-CV/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường
vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc
Khmer.
Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào
các ngày 5, 6 và 7 tháng 10 năm 2021 (Nhằm ngày 29 tháng 8 và mùng 01, 02
tháng 9 âm lịch), để các hoạt động đón Lễ cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer
diễn ra an toàn, tốt đẹp, Ban Thường vụ (BTV) huyện Đoàn đề nghị các cơ sở
Đoàn trực thuộc, các Ủy ban Hội xã, trường THCS&THPT thực hiện tốt một số nội
dung, cụ thể nhưu sau:
1. Phối họp tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc trên tinh thần “đoàn
kết, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp
của đồng bào Khmer; trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề
nghị các đơn vị tăng cường công tác vận động đồng bào chấp hành nghiêm túc các
quy định phòng dịch nơi cư trú, nhất là thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đảm bảo an
toàn trước, trong và sau Lễ.
2. Tổ chức thăm hỏi các chùa Khmer, vận động giúp đỡ, hỗ trợ những đối
tượng thanh niên, thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc Khmer
đón Lễ Sene Đôn Ta vui tươi, đầm ấm.
3. Tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân
tộc, tôn giáo; tích cực tham gia sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động của Đoàn,
Hội, chung tây xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời đề cao tinh
thần cảnh gíac trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích
động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
tộc… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng đông đồng
bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

BTV huyện Đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công
văn, gửi báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào báo cáo tháng 10/2021); đồng
thời gửi bản tin, hình ảnh hoạt động về huyện Đoàn qua mail:
huyendoanumt@gmail.com.
Nơi nhận:
- BTV huyện Đoàn;
- Cán bộ huyện Đoàn;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.
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