ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________

Số: 148/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hóa – kinh tế cho các sản phẩm
chế biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen
gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc
thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội địa phương.
- Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi, văn hóa, ẩm thực, các
sản phẩm đặc sản, quà tặng, quà lưu niệm sản xuất, chế biến từ Sen,.. để giới thiệu,
quảng bá thương hiệu Sen Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.
- Các hoạt động diễn ra tại lễ hội Sen phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an
toàn, hiệu quả và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân về tham
dự; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHỦ ĐỀ VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần I dự kiến diễn ra từ ngày 19/5/2022
đến ngày 21/5/2022.
- Địa điểm chính: Quảng trường Văn Miếu – Thành phố Cao Lãnh.
2. Chủ đề: SEN NGÀY MỚI.
3. Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
4. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp chủ trì,
phối hợp với UBND thành phố Cao Lãnh và các đơn vị có liên quan.
5. Thành phần đại biểu: Dự kiến khoảng 500 đại biểu.
(Tùy theo tình hình thực tế cấp độ dịch Covid - 19 có thể điều chỉnh qui mô
cho phù hợp).
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Họp báo công bố Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I
- Lồng ghép việc công bố Lễ hội Sen Đồng Tháp vào Hội nghị giao ban báo
chí tháng 5/2022.
- Thời gian: 05/5/2022 (dự kiến).
- Địa điểm: Tòa nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp, Phường 1, thành phố

2

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung:
+ Công bố các hoạt động của Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022.
+ Công bố tổ chức Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và
13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo Tỉnh.
- Đơn vị cung cấp thông tin: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc
tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan.
2. Lễ Khai mạc và Bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 (Có
Chương trình chi tiết riêng)
- Lễ Khai mạc:
+ Thời gian: Vào lúc 20 giờ 00, ngày 19/5/2022, được truyền hình trực tiếp
trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và một số Đài Phát thanh và
Truyền hình trong khu vực.
+ Địa điểm Lễ Khai mạc và Bế mạc: Quảng trường Văn Miếu – Thành phố
Cao Lãnh.
- Lễ Bế mạc và tổng kết trao thưởng các cuộc thi:
+ Thời gian: Vào lúc 19 giờ 00, ngày 21/5/2022.
+ Tổng kết các hoạt động lễ hội;
+ Trao thưởng các cuộc thi: Cuộc thi thiết kế xe diễu hành hoa sen, Cuộc thi
chụp ảnh Sen ngày mới;
+ Chương trình nghệ thuật.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với UBND thành phố Cao Lãnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và các
đơn vị liên quan.
3. Hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp (có kế hoạch
riêng)
- Tên hội thảo: Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp.
- Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 21/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường UBND Tỉnh.
- Nội dung - Hình thức:
+ Chia sẻ về giải pháp công nghệ, quy trình sản xuất và nghiên cứu để nâng
cao giá trị của các sản phẩm từ Sen.
+ Trao đổi về các vướng mắc, hạn chế trong quá trình sản xuất, chế biến, kết
nối tiêu thụ sản phẩm từ Sen của các doanh nghiệp khởi nghiệp.
+ Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp – OCOP – đặc sản Sen Đồng Tháp.
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+ Đấu giá Tấm vải lụa tơ Sen đầu tiên của ĐBSCL kết tinh từ giá trị lao động
của các nghệ nhân người Kinh và nghệ nhân Khmer sáng tạo ra và các sản phẩm
nghệ thuật từ sen của các nghệ nhân.
- Thành phần tham dự: (khoảng 150 đại biểu), gồm:
+ Lãnh đạo UBND Tỉnh;
+ Các Sở, ngành Tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ;
Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư;…
+ UBND các huyện, thành phố;
+ Các Chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đơn vị cung ứng công nghệ
trong lĩnh vực Sen, đại diện Thiền viện Trúc Lâm, Đại sứ quán, Tổng lãnh sự một
số nước có nền văn hóa Sen…;
+ Các Doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Sen trong và ngoài Tỉnh;
+ Báo, Đài Trung ương, các địa phương.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công
nghệ; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.
4. Chương trình “Sen trong tôi” và hoạt động giao lưu, tôn vinh những
người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen (Có
chương trình chi tiết riêng)
4.1. Chương trình “Sen trong tôi”
- Muôn sắc Sen sẽ được thể hiện trong đêm nghệ thuật tại sân khấu chính. Tất
cả khách tham quan, khán giả, được truyền thông khuyến khích mặc trang phục áo
dài Sen hoặc áo bà ba Sen tham gia sự kiện.
+ Bộ sưu tập áo dài Sen của Nhà thiết kế Sỹ Hoàng (2 bộ Quốc Hoa và Thiền
Sen);
+ “Sen doanh nhân” phần giao lưu của Hội nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí
Minh và Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp;
+ Các tiết mục nghệ thuật;
+ Giao lưu “Sen trong đời sống” cùng với các nghệ nhân trong nhiều lĩnh vực.
- Thời gian: 19 giờ 00 ngày 20/5/2022.
- Địa điểm: Sân khấu chính, Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với Viện nghiên cứu trang phục Việt và các đơn vị có liên quan.
4.2. Hoạt động giao lưu và tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những
người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen
- Tổ chức chương trình talkshow giao lưu với những người trồng Sen giỏi, sản
xuất, chế biến sản phẩm từ Sen và đơn vị đóng góp lớn trong bảo tồn và phát triển
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Sen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00, ngày 21/5/2022.
- Địa điểm: Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì,
phối hợp với Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
cấp huyện và các đơn vị có liên quan.
5. Khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hóa - Du lịch, trải nghiệm Sen đa
sắc và Chương trình giao lưu Đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp
- Khai mạc hoạt động triển lãm và hoạt động trải nghiệm Sen đa sắc: Vào lúc
8 giờ 00, ngày 19/5/2022.
- Địa điểm: Quảng trường, Công viên Văn Miếu và đường Đặng Văn Bình.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu
tư Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên
quan.
5.1. Hoạt động triển lãm:
- Tổ chức khu triển lãm sản phẩm OCOP, mua sắm quà lưu niệm, những sản
phẩm làm từ Sen và các sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.
- Không gian văn hóa – du lịch của 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long
và Thành phố Hồ Chí Minh.
5.2. Hoạt động trải nghiệm Sen Đa sắc:
- Tổ chức khu ẩm thực Sen với cung đường đặc sản, thưởng thức các món ăn
được chế biến từ Sen.
- Tổ chức hoạt động thiền Zen cùng Sen với khu vực thưởng thức trà Sen,
trong không gian thiền kết hợp cùng tinh dầu chiết xuất từ hoa Sen.
- Tổ chức khu tiểu cảnh được phục dựng lấy ý tưởng từ Sen, Cung đường ánh
sáng và những nền văn hóa khác nhau dành cho khách tham quan chụp ảnh, checkin.
- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các
sản phẩm Sen, nhà hàng, khách sạn, khu điểm du lịch.
5.3. Chương trình giao lưu Đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp
- Thời gian: Vào lúc 17 giờ 00 đến 18 giờ 30, các ngày 19/5, 20/5 và
21/5/2022.
- Địa điểm: Hồ Khổng Tử, thành phố Cao Lãnh.
- Đối tượng: Tất cả khách tham quan ngay thời điểm hiện tại.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Tỉnh và các đơn
vị có liên quan.
6. Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen
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- Tổ chức xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen: Vào lúc 15 giờ 00 ngày
21/5/2022.
- Địa điểm: Tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với Tổ chức kỷ lục Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ẩm thực
Việt Nam, Hội đầu Bếp chuyên nghiệp Sài Gòn và các đơn vị có liên quan.
7. Không gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, thư pháp từ Sen,
thi ảnh đẹp và tổ chức trại sáng tác ca khúc viết về Đồng Tháp
Đơn vị tổ chức thực hiện: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh chủ trì,
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan.
7.1. Tổ chức không gian trưng bày các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và
thư pháp của nghệ nhân Đồng Tháp
- Thời gian: Từ ngày 19/5/2022 - 21/5/2022
- Khai mạc: Vào lúc 9 giờ 00, ngày 19/5/2022.
- Địa điểm: Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.
7.2. Tổng hợp, biên tập, in tuyển tập ca khúc, ca cổ, bài bản tài tử chủ đề
về Sen và tổng hợp tập thơ viết về Sen
- In ấn số lượng 600 quyển để làm quà tặng cho đại biểu tham dự Lễ hội Sen
Đồng Tháp lần thứ I.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh chủ trì,
phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông
tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan.
7.3. Cuộc thi chụp ảnh đẹp “Đồng Tháp quê ta” (có kế hoạch riêng)
- Thời gian phát động: Ngày 28/4/2022 (Lồng ghép trong Hội thảo Định
hướng phát triển thị trường nhóm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch
vùng ĐBSCL do UBND Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tổ chức).
- Chấm giải cuộc thi Chụp ảnh đẹp: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 15/5/2022.
- Hình thức tham gia: Người dự thi ghi lại những khoảnh khắc đầy sức sống
mới thông qua lao động, sản xuất, nghệ thuật,… Cuộc thi được đăng tải trên Fanpage
“Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I” hình ảnh kèm với câu chuyện của bức ảnh/bộ ảnh
dự thi. Tác phẩm đoạt giải sẽ triển lãm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Trao giải
tại Bế mạc Lễ hội Sen, lúc 19 giờ 00, ngày 21/5/2022.
7.4. Trại sáng tác ca khúc về Đồng Tháp
- Chủ đề: “Con người Đồng Tháp, nghĩa tình – năng động –sáng tạo”.
- Thời gian phát động: Ngày 28/4/2022 (Lồng ghép trong Hội thảo Định
hướng phát triển thị trường nhóm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch
vùng ĐBSCL do UBND Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tổ chức).
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- Thời gian tổng kết tác phẩm: Vào dịp Lễ 2/9/2022.
8. Diễu hành, thi xe hoa Sen (64 đơn vị - Phụ lục danh sách kèm theo)
- Các huyện, thành phố, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh và một số
doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tổ chức trang trí xe diễu hành với ý tưởng từ hoa
Sen, để tham gia dự thi thiết kế xe diễu hành hoa Sen ấn tượng nhất.
- Thời gian: Từ ngày 19/5 – 21/5/2022.
- Thời gian tập trung: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19/5/2022, tại khu vực Quảng
trường Văn Miếu trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Đặng văn Bình và Ngô
Thời Nhậm, thành phố Cao Lãnh.
- Thời gian diễu hành và chấm thi: Vào lúc 16 giờ 00 đến 18 giờ 00, ngày
19/5/2022. Sau khi diễu hành xong, các xe tập kết tại khu vực sân lễ chính trên 3
tuyến đường Lý Thường Kiệt, Đặng Văn Bình và Ngô Thời Nhậm vào lúc 18 giờ
30, tham dự Khai mạc Lễ hội Sen vào lúc 19 giờ 00.
- Công bố và trao thưởng trong đêm bế mạc lễ hội: Lúc 19 giờ 00, ngày
21/5/2022.
- Đi cùng những đoàn xe của các huyện, thành phố, Sở, ngành, tổ chức chính
trị - xã hội Tỉnh và một số doanh nghiệp là những chiếc xe đạp hoa Sen rực rỡ sắc
màu và những đoàn người mặc áo dài, áo bà ba tham gia lễ hội cùng diễu hành.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh
và một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
9. Tổ chức Famtrip “Một thoáng Đồng Tháp” (có kế hoạch riêng)
- Phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành xây dựng các chương trình Tour
Famtrip dành cho đại biểu tham dự sự kiện. Mỗi chương trình Tour Famtrip là những
điểm đến mới khai thác, kết hợp với những điểm du lịch đã có, để tạo ra những sản
phẩm du lịch đặc sắc, giới thiệu những thế mạnh, tiềm năng du lịch Đồng Tháp, ghi
nhận những đánh giá, ý kiến của Đoàn Famtrip, nhằm hoàn thiện các sản phẩm du
lịch, phù hợp với xu thế phát triển mới.
- Phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành của TP. HCM và ĐBSCL xây dựng
một số chương trình Tour du lịch kết hợp tham quan Lễ hội Sen (có liên kết các tỉnh
thành) kích cầu dành cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia chương
trình nếu có nhu cầu.
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu
tư Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên
quan.
10. Thiết kế, trang trí tổng thể và công tác truyền thông về Lễ hội Sen
Đồng Tháp lần I năm 2022
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Lễ hội Sen Đồng Tháp.
- Trang trí các tiểu cảnh hồ Sen trên các tuyến đường chính, Quãng trường và
Công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh, các huyện, thành phố trong thời gian diễn
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ra lễ hội, tiểu cảnh chụp ảnh...
- Lắp đặt các panel, áp phích, phướn đường phố, in ấn tờ rơi, thông tin tổng
thể, các chương trình hoạt động,…
- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có
liên quan.
IV. KINH PHÍ
- Nguồn kinh phí: Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2022.
- Nguồn kinh phí lồng ghép từ các Chương trình, đề án, kế hoạch của địa
phương và các đơn vị đã được phân bổ hàng năm.
- Nguồn tài trợ hợp pháp khác.
V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
UBND Tỉnh đã có Quyết định số 77/QĐ-UBND-TL ngày 12/4/2022 về việc
thành lập Ban tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I, Diễn đàn kết
nối du lịch TPHCM và ĐBSCL lần thứ 2 tại Đồng Tháp và Diễn đàn sản phẩm
OCOP Đồng Tháp và các tỉnh, thành ĐBSCL năm 2022
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Định hướng tuyên truyền về các hoạt động tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ
I năm 2022.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Giúp Trưởng Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động, xử lý
phát sinh, báo cáo, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo
kế hoạch; xây dựng lịch chi tiết các hoạt động của Lễ hội.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn: Đề xuất ý tưởng công trình ghi dấu Sự kiện Lễ
hội Sen Đồng Tháp thứ I; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen, nội dung chương
trình nghệ thuật lễ Khai mạc, Bế mạc và chương trình tổng thể của Lễ hội; Tổ chức các
hoạt động tại lễ hội, trang trí lễ hội, tuyên truyền cổ động trực quan...
- Lập phương án mặt bằng tổng thể làm không gian bố trí khu vực trưng bày sen
của Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long và các huyện, thành phố trong tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh đề xuất thành phần khách mời lãnh
đạo Trung ương, các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham dự Lễ hội, báo cáo UBND
Tỉnh.
- Thẩm định nội dung các hoạt động tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm
2022, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
- Tổ chức Khánh thành Công trình Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
- Tổ chức diễu hành, thi xe hoa Sen; tổ chức hoạt động đờn ca tài tử.
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- Thiết lập kỷ lục 200 món ăn Sen.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ vận động xã hội hoá kinh
phí thực hiện các hoạt động lễ hội Sen, trình UBND Tỉnh xem xét.
- Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu lãnh đạo Trung ương, các
tỉnh thành, nhà đầu tư, chuyên gia du lịch, các Trường đào tạo về du lịch tham dự lễ
Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động.
- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh, gửi Văn phòng
UBND Tỉnh thẩm định.
- Tham mưu, trình UBND Tỉnh có văn bản đề nghị Thành phố Hà Nội, tỉnh
Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh hỗ trợ, tham gia trưng bày sen và các sản
phẩm từ sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022.
3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan
tổ chức không gian ẩm thực – quà lưu niệm – đặc sản từ Sen. Tổ chức các gian hàng
triển lãm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm của
các địa phương. Tổ chức Đấu giá Tấm vải lụa tơ Sen, nghiên cứu đặt hàng các nghệ
nhân làm các sản phẩm Sen để đấu giá.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị lữ hành xây dựng các Tour mẫu có kết nối các
khu, điểm du lịch trọng điểm với những điểm du lịch mới và tổ chức Đoàn Famtrip
cho các đại biểu khảo sát, đánh giá, hoàn thiện sản phẩm du lịch; xây dựng các Tour
tham quan Đồng Tháp hấp dẫn, phù hợp dành cho khách du lịch trải nghiệm khi có
nhu cầu.
4. Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu triển khai thực hiện
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022.
- Thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón tiếp, bố trí ăn
nghỉ, đưa đón các đại biểu Trung ương, đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo
Tỉnh tham dự lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động.
5. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ
chức Cuộc thi chụp ảnh đẹp, Trại sáng tác ca khúc về Đồng Tháp và tổ chức không
gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và thư pháp từ Sen.
- Tổng hợp, biên tập, in tuyển tập ca khúc, ca cổ, bài bản tài tử chủ đề về Sen
và thơ viết về Sen để gửi tặng đại biểu tham dự Lễ hội.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Nâng cao chuỗi
giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp.
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7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành tổ chức hoạt động giao lưu và
tôn vinh Nông dân trồng sen giỏi; sưu tầm, chăm sóc, trưng bày bộ sưu tập các giống
sen.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông va chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh,
phối hợp với cơ quan báo chí có hợp tác với Tỉnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá
các hoạt động tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I trước, trong và sau lễ hội; liên hệ,
mời, đăng ký sóng với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); chỉ đạo các đơn vị viễn
thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt sự kiện; Phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin chuỗi hoạt động tại Lễ hội Sen
Đồng Tháp lần thứ I vào Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng và định hướng tuyên
truyền tuần. Tăng cường truyền thông cho các sự kiện Diễn đàn sản phẩm OCOP,
Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I và Diễn đàn kết nối du lịch TPHCM và 13 tỉnh,
thành ĐBSCL lần 2 tại tỉnh Đồng Tháp.
9. Sở Y tế:
Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu vực tổ chức lễ hội; Hướng dẫn, kiểm tra
công tác phòng chống dịch Covid -19, đảm bảo an toàn cho đại biểu, du khách và
người dân tham dự các hoạt động tại Lễ hội.
10. Sở Tài chính:
Thẩm định, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế
hoạch theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.
11. Công an Tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
Phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực diễn
ra hoạt động Lễ hội Sen; bảo vệ an toàn cho các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, các
tỉnh, thành, địa phương, đại biểu trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.
12. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp:
- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I;
tuyên truyền đưa tin đầy đủ các hoạt động tại Lễ hội Sen trên sóng của Đài trước,
trong và sau sự kiện.
- Tham mưu, trình UBND Tỉnh có văn bản gửi đến các tỉnh, thành trong khu
vực đề nghị chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình hỗ trợ tiếp sóng Lễ khai mạc.
13. Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các huyện, thành phố
* Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh:
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên
quan triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai các hoạt động phục
vụ khách tham quan, trải nghiệm, các hoạt động lễ hội trên địa bàn.
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- Phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch Covid-19
trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
- Vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trồng, chăm sóc, trang trí, trưng
bày không gian, tiểu cảnh sen tại trụ sở, nhà ở…
- Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan
môi trường trên các tuyến giao thông và các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn.
Bố trí thùng rác và lực lượng thu gom rác thải đúng quy định, đảm bảo mỹ quan, vệ
sinh môi trường.
- Chỉ đạo tham gia Cuộc thi thiết kế và diễu hành xe hoa Sen theo kế hoạch.
* UBND các huyện, thành phố chỉ đạo: Tuyên truyền, thông tin rộng rãi về
các hoạt động Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I; đẩy mạnh các hoạt động thu hút, đón
và phục vụ khách du lịch tại địa phương; giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trực
thuộc triển khai hoạt động thi Diễu hành xe hoa Sen; tham gia trưng bày sen của địa
phương tại không gian Sen của Lễ hội, nhằm hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các
hoạt động Lễ hội; phân công cán bộ lãnh đạo tham dự các hoạt động theo thư mời
của UBND Tỉnh.
14. Các thành viên Ban Tổ chức: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các
hoạt động thuộc đơn vị mình chủ trì; tham gia phối hợp với các đơn vị có liên quan
trong các hoạt động của Lễ hội; dự các sự kiện của Lễ hội theo thư mời của UBND
Tỉnh.
Đề nghị các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các
doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo
Kế hoạch này.
Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kịp thời phản ánh về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng
Tháp xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT/Tỉnh Uỷ, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQVN Tỉnh;
- Các thành viên Ban Tổ chức
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐƠN VỊ
THAM DỰ HỘI THI DIỄU HÀNH XE HOA
(Kèm theo Kế hoạch số 148 /KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022)
Tổng số: 64 Đơn vị

I. UBND huyện, thành phố (12)
II. Các Sở, ban, ngành tỉnh (32)
1. Công an Tỉnh
2. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng.
4. Tài chính
5. Kế hoạch và đầu tư
6. Xây dựng
7. Sở Giao thông và vận tải
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. Sở Tài nguyên – Môi trường
10. Sở Tư pháp
11. Sở Khoa học Công nghệ
12. Sở Thông tin – truyền thông
13. Sở Công thương
14. Sở Ngoại vụ
15. Sở Nội vụ
16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. Sở Y tế
18. Sở Giáo dục và Đào tạo
19. Sở Lao động, Thương binh và xã hội
20. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
21. Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
22. Đoàn TNCSHCM Tỉnh
23. Trường Đại học Đồng Tháp
24. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
25. Trường Cao đẳng y tế
26. Cục thuế Tỉnh
27. Hải quan Tỉnh
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28. Kho bạc Nhà nước Tỉnh
29. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tỉnh
30. Liên đoàn Lao động Tỉnh
31. Bảo hiểm Xã hội Tỉnh
32. Vườn Quốc gia Tràm Chim
III. Doanh nghiệp (20)
1. Công ty Cổ phần Imexpharm
2. Công ty Cổ phần Domesco
3. Công ty Vĩnh Hoàn
4. Công ty Xổ số kiến thiết
5. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng
6. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Tỉnh
7. Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh
8. Hội Doanh nhân Tỉnh
9. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp
10. VNPT Đồng Tháp
11. Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp
12. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (BIDV)
13. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
14. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
(VietcomBank)
15. Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (PV Bank)
16. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
17. Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank)
18. Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
19. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (VIB)
20. Viettel Đồng Tháp

