UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_________

________________________________________

Số: 1653 /VPUBND-KT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 29

tháng 07 năm 2021

V/v ngưng hoạt động Khu sản đặc sản
Đồng Tháp tại Terazone; Kế hoạch
tổ chức Hội chợ OCOP năm 2021;
thay đổi địa điểm kinh doanh của
Trung tâm Đặc sản Đồng Tháp
tại Hà Nội; địa điểm kinh doanh
của HTX Đặc sản Đồng Tháp

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư.
Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tại
các văn bản: số 115/XTTMDLĐT-XTĐT&HTDN ngày 05/5/2021 về việc
ngưng hoạt động khu trưng bày giới thiệu sản đặc sản Đồng Tháp và khu ẩm
thực Đất Sen hồng tại Terazone - TP Thủ Đức; số 165/XTTMDLĐT-XTTM
ngày 03/6/2021 về việc trình UBND Tỉnh dự thảo gửi Bộ Công Thương về việc
phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Hội chợ
OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; số 184/XTTMDLĐT-XTTM ngày
21/06/2021 về việc xin chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh Trung tâm Giới
thiệu Đặc sản và Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội; số 185/XTTMDLĐT-XTTM
ngày 21/06/2021 về việc dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương
mại Sản phẩm OCOP năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 163/BB-UBND ngày 29/7/2021 của UBND Tỉnh
làm việc về ngưng hoạt động Khu trưng bày, giới thiệu sản đặc sản Đồng Tháp
và Khu ẩm thực Đất Sen hồng tại Terazone; Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP
năm 2021; việc thay đổi địa điểm kinh doanh của Trung tâm giới thiệu Đặc sản
và Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội;
Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có ý kiến như sau:
1. Về việc ngưng hoạt động Khu trưng bày, giới thiệu sản đặc sản
Đồng Tháp và Khu ẩm thực Đất Sen hồng tại Terazone
- Thống nhất chủ trương, đồng ý việc ngưng hoạt động Khu trưng bày,
giới thiệu sản đặc sản Đồng Tháp và Khu ẩm thực Đất Sen hồng tại Terazone
theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư tại Công
văn số 115/XTTMDLĐT-XTĐT&HTDN ngày 05/5/2021.
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- Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn đơn vị đầu mối thực hiện việc di dời các
gian hàng để quản lý, sử dụng hiệu quả cho các hoạt động trong thời gian tới.
2. Về việc thay đổi địa điểm hoạt động tạm thời của Trung tâm giới
thiệu Đặc sản và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tại Hà Nội
Thống nhất chủ trương, đồng ý việc thay đổi địa điểm hoạt động tạm
thời của Trung tâm giới thiệu Đặc sản và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tại Hà Nội đến
khi địa điểm mới tại số 26A đường Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy
theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư tại Công
văn số 184/XTTMDLĐT-XTĐT&HTDN ngày 21/6/2021.
3. Về địa điểm mở Cửa hàng kinh doanh sản phẩm OCOP, nông
thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền tại Thành phố Cao Lãnh của Hợp tác
xã Đặc sản Đồng Tháp
Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn
vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Trung tâm giới thiệu trưng bày
sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông sản, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu
biểu,… do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư quản lý để bố trí
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hội quán, cơ sở sản xuất… của
tỉnh, theo đó, có phương án vận hành, quản lý kinh doanh cụ thể; địa điểm dự
kiến tại Trụ sở cũ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư hoặc
tại số 27 – 29 Nguyễn Du. Thời gian trình UBND Tỉnh trong tháng 8/2021.
4. Về Kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP năm 2021
4.1. Thống nhất điều chỉnh tên gọi là Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng
Tháp – các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”.
4.2. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các
đơn vị liên quan:
- Tham mưu UBND Tỉnh dự thảo văn bản phản hồi Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn việc tham gia Diễn đàn giới thiệu và quảng bá sản phẩm
OCOP vùng ĐBSCL thường niên; thống nhất nội dung đề nghị Bộ Công
Thương phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ OCOP khu vực ĐBSCL năm
2021 để có cơ sở triển khai thực hiện. Thời hạn trình UBND Tỉnh trong tháng
8/2021.
- Nghiên cứu, đề xuất UBND Tỉnh 02 phương án tổ chức Hội chợ
OCOP năm 2021: Hội chợ thường niên do Tỉnh tổ chức (PA1) và phối hợp với
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương tổ chức sự kện cấp vùng (PA2); bổ
sung các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản, đặc trưng của tỉnh
và các hội nghị/hội thảo thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ, kết nối tiêu thụ
sản phẩm; tận dụng nguồn lực, kết nối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
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thôn, Bộ Công Thương để triển khai thực hiện với thành phần tham dự đa dạng,
phong phú hơn.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn đánh giá
hiệu quả đối với Hội chợ OCOP đã tổ chức các năm qua, đề xuất ý tưởng thực
hiện mang tính đặc trưng, nổi bật nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh Đồng
Tháp. Trong đó, tổ chức hội nghị, hội thảo liên kết, kết nối các đơn vị, tổ chức,
kênh phân phối lớn... để tiêu thụ các sản phẩm của Đồng Tháp; nhân rộng các
mô hình tốt/cách làm hay; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; sự
kiện ẩm thực về sen, cá tra... Lưu ý, việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm phải gắn
với mục tiêu kết nối sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ
(hạn chế trưng bày quá nhiều sản phẩm, quy mô lớn,...).
- Tiếp thu ý kiến các đơn vị tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch
tổ chức sự kiện nêu trên, gửi các đơn vị liên quan góp ý trước khi trình UBND
Tỉnh xem xét, cho ý kiến. Thời gian trình UBND Tỉnh trong tháng 8/2021.
4.3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư và các đơn
vị liên quan xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm thương mại chủ lực của tỉnh để
làm cơ sở cho các sản phẩm OCOP phát triển, nhất là các sản phẩm tận dụng
phụ phẩm.
4.4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên
cứu, định hướng phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển các
chuỗi sản phẩm chủ lực nông sản, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng
dụng công nghệ số vào sản xuất...
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: VHTT&DL, TC, NV (p/hợp);
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-TNữ.
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