ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

_________

__________________________________

Số: 212 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp
giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
_____________

Nhằm giới thiệu những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của Tỉnh
trong giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần
thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch tổ
chức thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giới thiệu một cách toàn diện, khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội
của Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 thông qua việc trưng bày bằng hiện vật, hình
ảnh, biểu đồ, mô hình, video clip,…
- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển
của Tỉnh trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Nội dung trưng bày có tính khái quát cao, nêu bật lên được những thành
tựu, kết quả quan trọng, điển hình và những bước phát triển trên lĩnh vực kinh tế
- xã hội của Tỉnh.
- Các tư liệu, hình ảnh và hiện vật phải được lựa chọn phù hợp nội dung,
chủ đề, trên cơ sở đạt yêu cầu cao về chất lượng và hiệu quả…
- Hình thức trưng bày hài hòa, sinh động, hấp dẫn, đa dạng, phong phú và
bảo đảm mỹ thuật, tiết kiệm; thể hiện giá trị văn hóa, tinh thần, niềm tự hào của
người Đồng Tháp và những thành tựu nổi bật của Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
Thời gian diễn ra triển lãm: dự kiến tháng 10 năm 2020 (3,5 ngày), trùng
với thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
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2. Địa điểm
Quảng trường Công viên Văn Miếu, Phường 1, thành phố Cao Lãnh,
Đồng Tháp.
III. NỘI DUNG TRIỂN LÃM
1. Khu vực ngôi nhà chung (tham quan triển lãm)
a. Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
- Giới thiệu khát quát vị trí, địa lý, tổng quan tỉnh Đồng Tháp.
- Trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Tỉnh giai đoạn 2016 –
2020 được bố trí theo từng chủ đề, câu chuyện về cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), chỉ số
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI), tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh địa
phương, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, câu chuyện khởi nghiệp,
doanh nghiệp liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản, câu chuyện hội quán,
chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xuất khẩu lao động, doanh nghiệp
tiêu biểu, phát triển đô thị, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, đối ngoại…
- Phần trưng bày tập trung thể hiện những thành tựu và quá trình phát
triển của Tỉnh:
+ Theo chủ đề Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X: “Tiếp tục đổi mới nhận
thức, phương thức lãnh đạo của đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi
nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền
vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.
+ Slogan hành động qua các năm:
. Năm 2016: “Thay đổi một bước chân là thay đổi cả cuộc hành trình”.
. Năm 2017: “Mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp
nhàng trong phối hợp”.
. Năm 2018: “Mở lòng kết nối xây nguồn lực - khơi nguồn khởi nghiệp
dựng tương lai”.
. Năm 2019: “Vững nội lực, sen hồng tỏa sắc - đón vận hội, Đồng Tháp
vươn xa”.
. Năm 2020: “Chung sức đắp nền xây khát vọng; đồng lòng kiến tạo, vững
tương lai”
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+ Các nghị quyết, kết luận, chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
khóa X (Phụ lục 01 đính kèm).
+ Những thay đổi về tư duy, nhận thức trong lãnh đạo điều hành và sự vào
cuộc của doanh nghiệp, người nông dân.
+ Nội dung hình thức trưng bày cần tập trung chọn điểm nhấn theo hành
trình phát triển.
- Giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Tỉnh trong thời gian tới.
b. Trưng bày sản phẩm (kết hợp hoạt động thương mại, mua sắm cho
người dân)
Trưng bày sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, làng nghề, doanh nghiệp tiêu
biểu, công nghiệp nông thôn tiêu biểu,…
2. Khu ẩm thực bánh dân gian từ bột
Xã hội hóa cho doanh nghiệp tự trang trí và tổ chức hoạt động.
3. Khu vực không gian sách và hoạt động cộng đồng; triển lãm hình
ảnh về Đồng Tháp
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư phối hợp với Thư
viện Tỉnh bố trí khu vực không gian sách và tổ chức một số hoạt động như thi vẽ
tranh, hội thi cắm hoa nghệ thuật, sáng tạo xanh từ chai nhựa,…
4. Khu vực sân khấu tổ chức văn nghệ
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động văn nghệ
diễn ra trong thời gian diễn ra triển lãm. Theo đó, đêm đầu và đêm cuối do Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện (gắn với Chương trình khai mạc và bế
mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020); giao
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư phối hợp với đơn vị sự kiện
thực hiện các đêm văn nghệ còn lại và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác
theo hình thức xã hội hóa.
5. Các hội thảo chuyên đề
Dự kiến tổ chức 03 hội thảo chuyên đề (thời gian tổ chức trước khi diễn ra
triển lãm). Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất chủ đề hội thảo, kế
hoạch tổ chức cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến thực hiện
(Phụ lục 02 đính kèm).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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Sử dụng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm
2020 đã phân bổ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng
Tháp và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2016
– 2020 (thành lập theo Quyết định số 74/QĐ-UBND-TL ngày 05 tháng 8 năm
2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa
phương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công
(Phụ lục 03 đính kèm), các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan có trách
nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng (bao gồm nội dung,
hình ảnh, thông tin chi tiết, cách thức trưng bày… các thành tựu tiêu biểu của
từng đơn vị, ngành, địa phương) (Đính kèm phụ lục 03).
Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì, chịu
trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, đơn vị tư vấn tổ chức thực
hiện hiệu quả Kế hoạch (trong đó, thống nhất hình ảnh, thông tin chi tiết, cách
thức trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020).
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc cần điều chỉnh để phù
hợp với tình hình thực tế, các đơn vị báo cáo về Trung tâm Xúc tiến Thương
mại, Du lịch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho
ý kiến./.
Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Tổ TT-KT Đại hội Đảng bộ XI Tỉnh;
- Ban Tổ chức triển lãm KT-XH;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Tháp, Đài PT&TH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- Hội LH Văn học Nghệ thuật;
- CLB DNDĐ Tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ Tỉnh, Hội nữ
Doanh nhân Tỉnh, Hiệp hội DN Lúa Gạo Tỉnh, CLB
Đặc sản Đồng Tháp;
- Lưu: VT, KT-TNữ.

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

Phạm Thiện Nghĩa

PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X
(Kèm theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
_______________

1. Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển
kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát
triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng
cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn.
4. Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020.
5. Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tạo
dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.
6. Kết luận số 21-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Đề án tái cơ
cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
7. Kết luận số 23-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới gắn với Đề
án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.
8. Kết luận số 24-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục
thực hiện Đề án Phát triển Du lịch Đồng Tháp đến năm 2020.
9. Kết luận 28-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng
các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020.
10. Kết luận 32-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thu hút
nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển địa phương giai đoạn 2016-2020./.

PHỤ LỤC 02
CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
(Kèm theo Kế hoạch số 212 /KH-UBND ngày 14 /9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
____________

STT

I

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn
đầu tỉnh Đồng Tháp (LBCD),
Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, Hội
nữ Doanh nhân Tỉnh, Hiệp hội
Doanh nghiệp Lúa Gạo Tỉnh;
Câu lạc bộ Đặc sản Đồng Tháp;
Trung tâm Xúc tiến Thương
mại, Du lịch và Đầu tư

II

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch
Sở Nông nghiệp và Phát
và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến
triển nông thôn
Thương mại, Du lịch và Đầu tư

III

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung
tâm Xúc tiến Thương mại, Du
lịch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền
thông

NỘI DUNG

GHI
CHÚ

Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức thực
hiện cụ thể liên quan vấn đề phát triển kinh tế
gắn với khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp
trong thời đại kinh tế số;…
Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức thực
hiện cụ thể liên quan vấn đề tái cơ cấu nông
nghiệp gắn với hội quán, biến đổi khí hậu và
phát triển OCOP, xây dựng nhãn hiệu hàng
hóa,mở rộng đầu ra cho nông sản,…
Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức thực
hiện cụ thể liên quan vấn đề nâng cao hình ảnh
tỉnh Đồng Tháp gắn với phát triển du lịch, đào
tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo yêu cầu thị
trường nhằm khẳng định vị thế tỉnh Đồng Tháp
trong vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Lưu ý: Giao các Sở, ngành đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức cụ thể trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt trước
ngày 22/9/2020; dự toán kinh phí tổ chức hội thảo, gửi Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổng hợp, thanh,
quyết toán theo quy định.

PHỤ LỤC 03
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 212 /KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
_______________

STT

I

ĐƠN VỊ
ĐẦU MỐI
THỰC HIỆN

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại, Du lịch và
Đầu tư

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm thực hiện không gian triển lãm chung;
Các đơn vị liên quan, đơn vị thi
bố trí tổng quan triển lãm và bản đồ tổng quát không
công
gian triển lãm.
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thực hiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh giai
Thương; Khoa học và Công nghệ; đoạn 2016 – 2020
Lao động – Thương binh và Xã hội
và các đơn vị có liên quan.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổ chức hoạt động văn nghệ và các hoạt động biểu diễn
(Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
nghệ thuật khác
Tỉnh) và các đơn vị tổ chức sự kiện
Bố trí khu vực không gian sách và tổ chức một số hoạt
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
động như thi vẽ tranh, hội thi cắm hoa nghệ thuật, sáng
tạo xanh từ chai nhựa,…
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thực hiện trưng bày tranh, ảnh về tỉnh Đồng Tháp trên
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật
các lĩnh vực tại các khu vực, vị trí phù hợp.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách đại biểu mời
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông
dự khai mạc, bế mạc, phát hành thư mời và xác nhận đại
nghiệp và Phát triển nông thôn;
biểu tham dự.
Công Thương.
- Tổng hợp danh sách, phát hành thư mời và xác nhận
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Sở Tài chính, các đơn vị, địa
phương liên quan.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư, các sở, ngành,
đơn vị liên quan

II

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
tham dự các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,
hội nông dân…để trưng bày, bán sản phẩm.
- Hướng dẫn cách trưng bày, giới thiệu sản phẩm như có
sổ tay giới thiệu sản phẩm, mã QR code để cung cấp
thêm thông tin sản phẩm, truy xuất nguồn gốc,…
- Chịu trách nhiệm với nhà cung cấp dịch vụ để hợp
đồng thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
- Lập và tổng hợp dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính
thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.
- Thực hiện chi, thanh toán, quyết toán theo quy định
hiện hành
- Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp các đại biểu, khách
mời dự khai mạc triển lãm.
- Cử nhân sự trực và hướng dẫn đoàn khách tham quan
tại khu vực triển lãm ngôi nhà chung.
Đề xuất, cung cấp thông tin, hình ảnh và tài liệu có liên
quan đối với các thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu giai
đoạn 2016 – 2020 để phục vụ trưng bày, triển lãm.
Vận động, cung cấp danh sách các đơn vị có sản phẩm
khởi nghiệp tiêu biểu của Tỉnh để trưng bày, giới thiệu
sản phẩm.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Sở Kế hoạch và Du lịch và Đầu tư
Đầu tư
Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu
tỉnh Đồng Tháp (LBCD), Hội
Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức hội thảo, (chịu
Doanh nhân trẻ Tỉnh, Hội nữ Doanh
trách nhiệm chủ trì tổ chức hội thảo)
nhân Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp
Lúa Gạo Tỉnh; Câu lạc bộ Đặc sản

3

STT

ĐƠN VỊ
ĐẦU MỐI
THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đồng Tháp; Trung tâm Xúc tiến
Thương mại, Du lịch và Đầu tư

III

Cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, chương trình mỗi
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, xã một sản phẩm (OCOP), hội quán…
Vận động, cung cấp danh sách các đơn vị có các sản
Sở Nông nghiệp Du lịch và Đầu tư.
phẩm tiền OCOP và sản phẩm OCOP của Tỉnh để trưng
và Phát triển
bày, giới thiệu sản phẩm.
nông thôn
Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và
Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức hội thảo (chịu
Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương
trách nhiệm chủ trì tổ chức hội thảo)
mại, Du lịch và Đầu tư
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên
quan

IV

Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên
quan

V

Sở Công
Thương

Thực hiện Chương trình văn nghệ (khai mạc và bế mạc
kết hợp chào mừng thành công của Đại hội); chuẩn bị
các công việc liên quan (bố trí bàn ghế, thư mời đại biểu,
nội dung phát biểu của lãnh đạo UBND Tỉnh, kịch bản,
MC dẫn chương trình, âm thanh, ánh sáng, văn nghệ,
hậu cần…)
Cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
có liên quan đến lĩnh vực du lịch, xây dựng hình ảnh địa
phương giai đoạn 2016 – 2020.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên giai đoạn 2016 – 2020 thuộc lĩnh vực phụ trách quản lý
quan
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Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Sở Khoa học và
VI
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên
Công nghệ
quan
Sở Lao động –
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
VII Thương binh và
Du lịch và Đầu tư.
Xã hội
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
VIII Sở Tài chính
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên
quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc
tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
Sở Thông tin và
IX
Truyền thông
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư

X

Sở Y tế

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Cung cấp danh sách, vận động các làng nghề, một số
doanh nghiệp tiêu biểu trên các lĩnh vực, ngành hàng,
doanh nghiệp xuất khẩu; sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
Cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
có liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo.
Cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
có liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Thẩm định dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh
xem xét, cho ý kiến.
Đề xuất chủ đề hội thảo, kế hoạch tổ chức hội thảo (chịu
trách nhiệm chủ trì tổ chức hội thảo)

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí của Tỉnh
và các cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông… đưa
tin, tuyên truyền về triển lãm.
- Cung cấp thông tin về triển lãm cho các cơ quan báo
chí.
- Chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
và phục vụ y tế trong thời gian diễn ra triển lãm.
Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên
- Đảm bảo các phương án phòng chống dịch Covid-19
quan
an toàn cho đại biểu và khách tham quan triển lãm.
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Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Thực hiện video clip thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn
Du lịch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và
Đài phát thanh
2016 – 2020
và Truyền hình Đầu tư và các đơn vị liên quan
XI Đồng Tháp
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Truyền thông, tham dự đưa tin trước và sau sự kiện
Du lịch và Đầu tư
Hỗ trợ về: mặt bằng, điện, nước, vệ sinh phục vụ tại triển
Các đơn vị liên quan
lãm
UBND thành
Chỉ đạo đơn vị chức năng tổ chức sắp xếp nơi trông giữ
XII phố Cao Lãnh
Các đơn vị liên quan
xe và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra triển
lãm.
- Cung cấp xuyên suốt điện lưới khu vực diễn ra triển
UBND thành phố Cao Lãnh, Trung lãm và xử lý kịp thời sự cố mất điện trong thời gian diễn
Công ty Điện
XIII
tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch ra triển lãm.
lực Đồng Tháp
và Đầu tư
- Chuẩn bị máy phát điện dự phòng phục vụ triển lãm
(khi cần thiết).
UBND thành phố Cao Lãnh, Trung
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy
XIV Công an Tỉnh
tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch
chữa cháy trong thời gian diễn ra triển lãm
và Đầu tư.
Báo Đồng Tháp,
Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
XV Cổng Thông tin
Truyền thông, tham dự đưa tin trước và sau sự kiện.
Du lịch và Đầu tư
điện tử Tỉnh

