UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 163 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp”
và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất,
chế biến sản phẩm từ Sen
Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Uỷ ban nhân dân
Tỉnh về tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022;
Nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm được hình thành từ Sen đáp ứng
với yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước, Uỷ ban nhân dân
Tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và
giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến
sản phẩm từ Sen trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022,
với các nội dung cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 21/5/2022 (thứ Bảy).
2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND Tỉnh, số 12, đường 30/4, Phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
- Chia sẻ về giải pháp công nghệ, quy trình sản xuất và nghiên cứu khoa
học để nâng cao giá trị của các sản phẩm từ Sen.
- Trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và những giải pháp khắc phục trong
quá trình trồng trọt, sản xuất, chế biến, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ Sen của các
hộ nông dân, doanh nghiệp và khởi nghiệp.
- Trưng bày sản phẩm OCOP - khởi nghiệp - đặc sản Sen Đồng Tháp.
- Tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến
sản phẩm từ Sen.
- Ra mắt Hội ngành hàng Sen.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Dự kiến khoảng 120 đại biểu, gồm:
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
- Các Sở, ngành Tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa
học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư;…
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- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đơn vị cung ứng công nghệ
trong lĩnh vực Sen,…
- Các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Sen, Hợp tác xã, Tổ hợp
tác, Hội quán, hộ nông dân trồng Sen trong và ngoài Tỉnh.
- Báo, Đài Trung ương, các địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Lập danh sách liên hệ, mời các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán, hộ nông
dân trồng Sen đến tham dự và chia sẻ tại Hội thảo.
- Chuẩn bị nội dung và báo cáo về “Kế hoạch phát triển ngành hàng Sen
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025”;
- Đề xuất đối tượng và chịu trách nhiệm nội dung tôn vinh những người
trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lập danh sách và phối hợp mời các doanh nghiệp và khởi nghiệp trong
lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm từ sen và tổng hợp danh sách, xác nhận đại
biểu tham dự.
- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
- Xác nhận đại biểu Sở, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố tham dự.
- Chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và tài liệu quét mã QR.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Tỉnh chuẩn bị hội trường, trang trí
khánh tiết, chuẩn bị và sắp xếp bảng tên đại biểu, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng,
phông nền, nước uống, trái cây giữa giờ.
- Phối hợp Văn phòng UBND Tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du
lịch và Đầu tư Tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu.
3. Sở Công Thương
- Liên hệ, mời các doanh nghiệp cung cấp công nghệ sản xuất, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm từ Sen để trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo và cùng tham dự;
tham mưu nội dung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc
và giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ Sen.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn tất hồ sơ thành lập và điều
hành nghi thức ra mắt Hội ngành hàng Sen.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì liên hệ, mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Sen;
đặt hàng nội dung báo cáo và xác nhận tham dự Hội thảo.

3
- Chịu trách nhiệm nội dung Báo cáo chuyên đề tại Hội thảo:
+ Báo cáo tổng thể về tình hình triển khai các hoạt động khoa học và công
nghệ trong hỗ trợ phát triển sản phẩm sen tỉnh Đồng Tháp;
+ Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai
đoạn 2021- 2025 và định hướng tới năm 2030”.
+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen.
5. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh
- Thực hiện trưng bày sản phẩm khởi nghiệp – OCOP – đặc sản Sen Đồng
Tháp.
- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở
Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND Tỉnh
đón tiếp đại biểu, thực hiện công tác hậu cần trong Hội thảo; chuẩn bị hoa, quà tặng
và chi phí báo cáo, ăn, nghỉ của các diễn giả.
6. Sở Nội vụ
Phối hợp Sở Công Thương thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục thành lập Hội
ngành hàng Sen, trình UBND Tỉnh xem xét.
7. Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
- Thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo phát biểu của lãnh đạo UBND Tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hội trường tổ chức Hội
thảo.
8. Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành
Nông nghiệp Tỉnh
Phối hợp các đơn vị liên quan để tổng hợp kinh phí và thanh toán, quyết
toán theo quy định.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công
Thương, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng video clip về “Nâng cao chuỗi giá
trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” phục vụ Hội thảo.
- Dự trù kinh phí gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh để tổng hợp.
- Cử lãnh đạo tham dự Hội thảo; cử MC dẫn chương trình Hội thảo; cử
phóng viên đưa tin.
10. Báo, Đài trong và ngoài tỉnh: Tham dự, đưa tin.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng từ nguồn kinh phí Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng
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Tháp năm 2022.
Kế hoạch này thay thư mời. Yêu cầu các đơn vị được phân công phối hợp
tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: NNPTNT, KHCN, CT, KHĐT; VHTTDL;
- Trung tâm XTTMDLĐT Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo ND, Báo TN, VNExpress, TTXVN Thường trú tại ĐT;
- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, THVX. VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu
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PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TỪ SEN ĐỒNG THÁP”
(Kèm theo Kế hoạch số 163 /KH-UBND ngày 09 /5/2022 của Ủy ban nhân đân Tỉnh)
_______-------------______

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện/
địa điểm
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Trung tâm
XTTMDLĐT, Văn phòng
UBND Tỉnh

07:30 - 08:00

Đón tiếp đại biểu

08:00 - 08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC của Đài PTTH ĐT

Phát biểu chào mừng

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân
Tỉnh

08:05 - 08:10
08:10 - 08:30

Báo cáo về “Kế hoạch phát triển ngành
Sở Nông nghiệp và Phát triển
hàng Sen tỉnh Đồng Tháp đến năm
nông thôn
2025”
- Lãnh đạo Sở Khoa học và
Công nghệ;

08:30 - 09:30

Báo cáo chuyên đề:
- Báo cáo tổng thể về tình hình triển khai
các hoạt động khoa học và công nghệ
trong hỗ trợ phát triển sản phẩm sen tỉnh
Đồng Tháp;
- Báo cáo tình hình thực hiện Đề án
“Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai
đoạn 2021- 2025 và định hướng tới năm
2030”.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án
“Đăng ký xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng
Tháp” cho sản phẩm sen.
Trao đổi, thảo luận về những thuận lợi,
khó khăn, vướng mắc và giải pháp để
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
từ Sen

Các doanh nghiệp sản
chế biến; hộ nông
Chuyên gia, nhà khoa
doanh nghiệp cung ứng
nghệ sản xuất

10:20 – 10:30

Ra mắt Hội ngành hàng Sen

Sở Công Thương

10:30 – 10:50

Tôn vinh những người trồng Sen giỏi và
Sở Nông nghiệp và Phát triển
những người sản xuất, chế biến sản
nông thôn
phẩm từ Sen

10:50 – 11:00

Đáp từ, bế mạc

09:30 - 10:20

- PGS.TS Đặng Văn Đông,
viện nghiên cứu rau quả;

- LS. Dương Thành Long,
Trung tâm nghiên cứu công
nghệ và SHTT CIPTEK;

MC của Đài PTTH ĐT

Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế.

xuất,
dân;
học,
công

