UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

______________________

__________________________________________________________________________

Số: 173 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh
tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tình
hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân
Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO
1. Thời gian:
Dự kiến 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2021
(thứ 2).
2. Địa điểm
a) Điểm cầu chuyên gia: dự kiến mời 02 - 03 chuyên gia.
b) Điểm cầu cấp tỉnh: Hội trường Văn phòng UBND Tỉnh.
c) Điểm cầu thành phố Hồng Ngự: Hội trường Văn phòng HĐND và
UBND thành phố Hồng Ngự.
2. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến
II. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Có Chương trình Hội thảo đính kèm.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Điểm cầu chuyên gia (03 chuyên gia)
Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách liên hệ mời chuyên gia tham gia Hội
thảo góp ý.
2. Điểm cầu Tỉnh (34 đại biểu)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa.
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- Đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đồng
Tháp; Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội chính
Tỉnh uỷ; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ;
các Ban HĐND Tỉnh (10 đại biểu).
- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động Tỉnh; Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh; Cục Thuế Tỉnh;
Cục Hải quan Tỉnh; Cục Thống kê; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh
Đồng Tháp; Liên minh Hợp tác xã; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh
tế (13 đại biểu).
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; công chức phụ trách tham mưu (02
đại biểu).
- Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh; công chức Phòng Tổng hợp Văn xã;
kỹ thuật viên kết nối đường truyền (03 đại biểu).
2. Điểm cầu thành phố Hồng Ngự (20 đại biểu):
- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn;
- Thường trực thành ủy Hồng Ngự;
- Thường trực UBND thành phố Hồng Ngự;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh;
- Mời nguyên lãnh đạo am hiểu về thành phố Hồng Ngự: (08 đại biểu)
(1) Ông Trương Ngọc Hân, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Tỉnh;
(2) Ông Nguyễn Văn Hữu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy
Hồng Ngự;
(3) Ông Lê Văn Nguyễn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ
chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp;
(4) Ông Võ Văn Ao, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ
huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp;
(5) Ông Lê Hùng Cường, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thị xã Hồng Ngự;
(6) Ông Phạm Văn Chặt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự;
(7) Ông Nguyễn Văn Tòng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự;
(8) Ông Phạm Văn Công, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân
Hồng;
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- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố
Hồng Ngự (02 đại biểu);
- Phòng Tổng hợp Văn xã - Văn phòng UBND Tỉnh (01 công chức – phụ
trách thư ký).
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND Tỉnh, UBND thành phố Hồng Ngự
- Văn phòng UBND Tỉnh soạn thảo và phát hành thư mời.
- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, sắp xếp bảng tên đại biểu (bố
trí giãn cách, bảo đảm tuân thủ biện pháp 5K trong phòng, chống dịch Covid19), chuẩn bị thiết bị âm thanh, kết nối đường truyền trực tuyến, hậu cần (nước
uống, bánh...) phục vụ Hội thảo.
- Chuẩn bị phông nền Hội thảo với nội dung như sau:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
HỘI THẢO
GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2021

- UBND thành phố Hồng Ngự phụ trách đón tiếp đại biểu và phát tài liệu
tại điểm cầu thành phố; lập danh sách và xác nhận đại biểu (bằng chữ ký), gửi
Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu hồ sơ.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu xây dựng Nghị quyết.
- Phối hợp với UBND thành phố Hồng Ngự chuẩn bị tài liệu phục vụ hội
thảo, gồm:
+ Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 (11 bản giấy gửi Chuyên gia, Nguyên lãnh đạo).
+ Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồng Ngự
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 bản giấy gửi Chuyên gia, Nguyên lãnh
đạo).
+ Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng
Ngự giai đoạn 2016 - 2020.
+ Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến
2030 (50 bản giấy để gửi đại biểu xem, góp ý trực tiếp).
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+ Báo cáo tiếp thu - giải trình ý kiến góp ý Sở, ban, ngành Tỉnh và Ban
Thường vụ thành ủy Hồng Ngự (đính kèm file trên lịch họp).
- Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu; lập danh sách và xác nhận đại biểu
tham dự.
- Ghi nhận đầy đủ các góp ý tại Hội thảo, lập báo cáo tiếp thu, giải trình
và hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị quyết; tham mưu UBND Tỉnh thực hiện
bước tiếp theo.
- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Hội thảo theo đúng quy
định.
3. Báo Đồng Tháp, Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp, Đài Phát
thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh:
Tham dự, đưa tin tại điểm cầu tỉnh (04 phóng viên).
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện theo quy định.
Ghi chú: Quý đại biểu vui lòng phản hồi thông tin tham dự (họ và tên, đơn
vị công tác, chức vụ) về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 04/06/2021 để xác
nhận (thông qua Phòng Tổng hợp Quy hoạch, số điện thoại: 02773 852 733) và
tham dự theo thành phần mời tại Mục III để đảm bảo cho việc giãn cách, phòng,
chống dịch Covid-19.
Kế hoạch này thay thư mời, yêu cầu các đơn vị được phân công tổ chức
thực hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Thành phần tham dự (Mục III);
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Phòng ĐTXD (dự);
- Phòng THVX; P.HCQT (thực hiện);
- Lưu: VT, THVX(Thư).

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

Huỳnh Minh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
(Kèm theo Kế hoạch số 173 /KH-UBND ngày03 tháng06 năm 2021,
của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
THỜI GIAN

NỘI DUNG

Sở KH&ĐT;
UBND TP. HN
5 phút
Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên bố lý do, giới thiệu

13 h 30 - 14 h 00

Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu

14 h 00 - 14 h 05

đại biểu
Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt quá trình
tham mưu xây dựng và nội dung dự thảo Nghị quyết
của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh
tế - xã hội thành phố Hồng Ngự
Trình bày của Sở, ngành Tỉnh và địa phương
Sở Xây dựng trình bày về quy hoạch xây dựng và
quản lý kiến trúc thành phố Hồng Ngự đến năm 2030

14 h 05 - 14 h 20

14 h 25 - 14 h 25

14 h 25 - 14 h 40

14 h 40 - 15 h 10

15 h 10 - 15 h 45
15 h 45 - 16 h 00
16 h 00 - 16 h 30
16 h 30 - 16 h 50
16 h 50 - 17 h 00
17 h 00

GHI CHÚ

Sở Giao thông Vận tải trình bày về định hướng
phát triển hạ tầng giao thông kết nối thành phố
Hồng Ngự và khu vực lân cận
Thành phố Hồng Ngự trình bày về các mũi đột
phát trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố
trong 5 năm tới
Mời chuyên gia, nguyên lãnh đạo, đại biểu chia
sẻ, đóng góp ý kiến về các yếu tố, giải pháp thúc
đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội thành phố
Hồng Ngự trong thời gian tới
Giải lao
Chuyên gia, nguyên lãnh đạo, đại biểu tiếp tục chia
sẻ, đóng góp ý kiến
Mời Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phát biểu
Mời đại diện Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu
Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu kết luận
Kết thúc Hội thảo.

15 phút

15 phút

30 phút

Mỗi đại biểu
trình bày
10 phút

30 phút
15 phút
30 phút
20 phút

