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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Phát triển du lịch và xây dựng thƣơng hiệu địa phƣơng
Sáng ngày 19/4, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa cùng các sở, ngành liên quan làm việc với Công ty Say Cheeses về việc xây
dựng thương hiệu địa phương và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ý tưởng xây dựng thương hiệu địa phương được thực hiện trên cơ sở rà soát, kế thừa Đề
án Tạo dựng hình ảnh địa phương và khai thác các tài nguyên thế mạnh hiện hữu. Phía Say
Cheeses cũng đề xuất thành lập Trung tâm thương hiệu Sen hồng để nghiên cứu, triển khai
thực hiện các hoạt động quản trị và phát triển thương hiệu tỉnh; thực hiện các hoạt động
quảng bá thương hiệu; tư vấn, thẩm định và đào tạo về quản trị, phát triển thương hiệu v.v..
Về phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, bên cạnh khắc phục những hạn chế trong
giai đoạn 2015 – 2020, Đề án quan tâm đến việc cải thiện các điểm du lịch hiện hữu và phát
triển điểm du lịch mới; xây dựng hệ thống du lịch thông minh, số hoá các thông tin, dữ liệu,
xây dựng mạng lưới dữ liệu tập trung.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề xuất thực hiện Lễ hội sen Đồng Tháp với chủ đề Sen ngày
mới gồm nhiều hoạt động như: Ngày hội Việt phục, ngàn năm áo mũ; cuộc thi chụp ảnh với
chủ đề “Đời sen”; trưng bày và triển lãm các giống sen trên thế giới; cuộc thi Người đẹp Đất
sen hồng; thiết kế album “Hành trình trên Đất sen hồng”; khu trải nghiệm Sen đa sắc; hoà
tấu nhạc cụ dân tộc; cuộc thi sáng tác các ca khúc về Đồng Tháp v.v..
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đề nghị xem lại sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm
thương hiệu, tránh làm tăng thêm bộ máy; tiếp nối những thành công từ việc xây dựng hình
ảnh bé Sen. Bên cạnh đó, đơn vị cần quan tâm khai thác thêm các giá trị mới của du lịch
Đồng Tháp, dịch vụ giữ chân du khách, nâng cao giá trị các sản phẩm du lịch.
Cùng với việc đánh giá cao ý tưởng tổ chức Lễ hội sen, Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý vấn đề
thời lượng diễn ra sự kiện và việc mở rộng phạm vi tổ chức, trong đó cần làm nổi bật các giá
trị độc đáo của sen Đồng Tháp, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, có sự tham gia của
người dân vào sự kiện này.
Trên cơ sở các góp ý tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
đề nghị đơn vị tổng hợp để hoàn thiện các ý tưởng, đồng thời giao Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch làm đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chuẩn bị các phƣơng án bầu cử trong tình hình dịch Covid-19
Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh trong
cuộc họp Uỷ ban bầu cử tỉnh lần thứ tư, diễn ra vào sáng 19/4.
Trong tuyên truyền bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Phan Văn Thắng yêu cầu đẩy
mạnh hơn nữa, nhất là tuyên truyền cổ động, trực quan; phát huy vai trò của Mặt trận và các
tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền bầu cử, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt tại Hội
quán, Tổ nhân dân tự quản v.v..
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Đồng chí Phan Văn Thắng chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với
các cơ quan tổ chức tốt hội nghị cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử.
Tại cuộc họp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa đề nghị Sở Nội vụ sớm có thiết kế mẫu về phòng bỏ phiếu để hướng dẫn đồng
loạt cho các địa phương thực hiện; tổng hợp lại một số chỉ tiêu liên quan đến công tác bầu cử
để Uỷ ban bầu cử tỉnh nắm và có chỉ đạo kịp thời; từng thành viên của Uỷ ban bầu cử tỉnh
phải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử được phân công thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình,
đồng thời kiểm tra, hỗ trợ những địa bàn được phân công.
Mới đây, ngày 17/4, đồng chí Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu
cử tại Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Khu Du lịch Văn hóa Phƣơng Nam là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh của Khu Du lịch Văn hoá
Phương Nam diễn ra vào sáng 19/4 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đoàn Tấn Bửu.
Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam tọa lạc tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò được khởi
công xây dựng vào ngày 30/10/2009, với diện tích ban đầu là 5 ha, hiện nay đã mở rộng lên
trên 30 ha.
Quần thể này gồm các khối nhà gỗ, kiểu kiến trúc nhà rường truyền thống, cách tân theo
phong cách Nam bộ. Công trình hoàn thành và khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 26/4/2015
(nhằm ngày mùng 8/3 âm lịch - ngày giỗ hội hằng năm các nhân vật lịch sử đất phương Nam
và Giỗ tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm).
Đây là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh phụng thờ các vị tiền nhân, trong đó
có tổ tiên họ Đặng đã góp công khai phá ra vùng đất này. Hằng năm, nơi đây đón từ 200.000
- 300.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt vào những dịp lễ, Tết.
Việc được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh là sự kiện quan trọng, góp phần bảo
vệ và phát huy giá trị, thu hút ngày càng nhiều du khách thập phương đến tham quan, khám
phá, trải nghiệm tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam.
Dịp này, Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam đón nhận Bằng bảo trợ của Hội Liên hiệp
UNESCO Việt Nam; công bố và nhận 02 kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm: Mô
hình đòn bánh tét lớn chứa số lượng bánh tét nhỏ nhiều nhất để phục vụ du khách dịp Tết
Nguyên đán và Con đường nón lá dài nhất Việt Nam. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
Ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện
đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được phát hiện
ra trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.
Cùng với đó, chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về tình hình thi
hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số
lượng biên chế làm công tác pháp chế, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện
tốt công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị,
địa phương nói riêng.
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Đối với công tác thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường, rà soát, theo dõi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản
áp dụng pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường để có giải pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.
Tăng cường cơ chế phối hợp trong việc tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật,
văn bản áp dụng pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao hơn nữa
chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý theo thẩm quyền hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật còn thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ
thống pháp luật về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, tăng cường phản ứng chính sách, có cơ chế hiệu quả, hợp lý trong xử lý các vụ
việc phát sinh trong thực tiễn tại địa phương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đổi mới, đa
dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường để nâng
cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Mời xem chi tiết tại
đây.
5. Tạm dừng tổ chức Diễn đàn du lịch TP.HCM và ĐBSCL tại Đồng Tháp
Ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn về việc tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối
du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2
năm 2021 tại tỉnh Đồng Tháp.
Quyết định trên được Uỷ ban nhân dân tỉnh đưa ra nhằm để tập trung chỉ đạo tổ chức
thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời, đảm
bảo công tác tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo,
hiệu quả thiết thực.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp, trao đổi thống nhất với Uỷ ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về thời gian tổ
chức lại Diễn đàn. Mời xem chi tiết tại đây.

3
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
TĂNG VĂN KHƢƠNG
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949

4
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

