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KẾ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh,
thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2021 tại tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí
Minh (TPHCM) và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn
2020 – 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn
đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông
Cửu Long lần thứ 2 năm 2021, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Kế thừa, phát huy các kết quả đạt được của Diễn đàn lần thứ nhất năm
2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung khai thác thế mạnh du lịch gắn với
nông nghiệp của từng địa phương để phát huy các giá trị văn hóa bản địa, mở rộng
không gian, hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng; hoàn thiện các chương
trình du lịch đặc trưng kết nối các tuyến, điểm du lịch của các địa phương.
- Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, các chương trình tour liên kết vùng
ĐBSCL đến các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế góp phần khởi động lại các
hoạt động du lịch sau đại dịch Covid - 19 được kiểm soát.
- Tăng cường thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo nền
tảng cho du lịch 14 địa phương phục hồi, phát triển năm 2022 và tăng tốc các năm
sau.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động của Diễn đàn đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả.
- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong quá trình tổ
chức các hoạt động của Diễn đàn.
II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, THÀNH
PHẦN ĐẠI BIỂU:
1. Tên gọi và chủ đề Diễn đàn:
1.1. Tên gọi Diễn đàn:
- Tên tiếng Việt: Diễn đàn kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng
bằng Sông Cửu Long lần 2 năm 2021.
- Tên tiếng Anh: The 2nd Ho Chi Minh City - Mekong Delta Tourism
Connection Forum 2021.
1.2. Chủ đề Diễn đàn năm 2021: “Hợp tác và hành động”.
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2. Thời gian: Ngày 30/11/2021 (nhân dịp Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh
Sắc và Hội chợ OCOP vùng ĐBSCL 2021).
3. Địa điểm: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
4. Đơn vị tổ chức:
4.1. Chỉ đạo tổ chức: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
4.2. Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng
Tháp.
4.3. Đơn vị phối hợp thực hiện:
Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể
thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 tỉnh, thành phố Đồng
bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn –
TNHH MTV.
4.4. Đơn vị tư vấn: Công ty Saycheese.
5. Thành phần đại biểu: (Khoảng 200 đại biểu)
- Mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Tổng cục Du lịch (05 đại biểu).
- Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành Đồng
bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh (28 đại biểu).
- Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể
thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Thông tin xúc
tiến du lịch 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí
Minh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố HCM; Hiệp hội Du
lịch Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp hội Du lịch TPHCM; Tổng Công ty Du lịch
Sài Gòn – TNHH MTV (60 đại biểu).
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh Đồng Tháp (12 đại biểu).
- Các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch,
lữ hành, khách sạn, cơ sở đào tạo, chuyên gia tư vấn du lịch (70 đại biểu).
- Các cơ quan thông tấn, báo chí (25 đại biểu)
6. Đơn vị bảo trợ thông tin:
- Đề nghị Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mời 01 kênh truyền hình
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề nghị các tỉnh, thành ĐBSCL mời Đài Truyền hình của địa phương.
- Đại diện các cơ quan báo chí tại Đồng Tháp.
III. NỘI DUNG
1. Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới:
1.1. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30, ngày 30/11/2021 (nhân dịp Lễ giỗ cụ
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Hội chợ OCOP vùng ĐBSCL 2021).
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1.2. Địa điểm: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
1.3. Nội dung hội thảo:
- Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp của vùng TP.HCM và
ĐBSCL theo góc nhìn của nguồn cung cấp.
- Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp của vùng TP.HCM và
ĐBSCL theo góc nhìn của thị trường khách du lịch.
- Đề xuất giải pháp nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp,
nông thôn gắn với sản phẩm OCOP ở TP. HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL.
- Đề xuất các giải pháp phát triển hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.
- Xây dựng chuỗi sản phẩm có thế mạnh cho vùng đồng bằng sông Cửu
Long – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kết nối các tour tuyến du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL.
1.4. Chương trình hội thảo:
- 13 giờ 00 – 13 giờ 30: Đón tiếp đại biểu, đăng ký đại biểu, nhận tài liệu.
- 13 giờ 30 – 13 giờ 45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 13 giờ 45 – 14 giờ 00: Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.
- 14 giờ 00 – 14 giờ 20: Báo cáo Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển
chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL và TPHCM trong bối cảnh mới.
- 14 giờ 20 – 14 giờ 30: Phát biểu của Lãnh đạo Bộ VHTTDL.
- 14 giờ 30 – 15 giờ 00: Phát biểu tham luận.
- 15 giờ 00 – 15 giờ 15: Giải lao – tiệc teabreak.
- 15 giờ 15 – 16 giờ 30: Phát biểu tham luận, thảo luận của đại biểu.
- 16 giờ 30 – 17 giờ 00: Phát biểu của Lãnh đạo Bộ NNPTNT.
- 17 giờ 00: Kết thúc hội nghị.
- 17 giờ 30: Tiệc chiêu đãi.
1.5. Chủ trì Hội thảo:
- Mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Mời lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Mời Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mời lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.
2. Không gian giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP các địa phương:
Sẽ được triển khai thực hiện trong không gian Hội chợ trưng bày gới thiệu
sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL trong cùng chuỗi sự kiện Lễ giỗ cụ Nguyễn Sinh
Sắc.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu
Long và Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
TPHCM, Công ty Saycheese và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tổ
chức Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và
TPHCM trong bối cảnh mới.
- Đề xuất mời chuyên gia du lịch tham gia Diễn đàn, trình Uỷ ban nhân dân
Tỉnh.
- Dự thảo phát biểu cho lãnh đạo Tỉnh, chuyển Văn phòng Uỷ ban nhân dân
Tỉnh thẩm định.
- Tổng hợp danh sách khách mời và phát hành thơ mời.
- Bố trí chỗ nghỉ, ăn cho đại biểu lãnh đạo Trung ương, đại biểu khách mời
các tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM, chuyên gia tư vấn du lịch, nhà đầu tư, Báo,
Đài Truyền hình các địa phương.
- Tham mưu công văn gửi các tỉnh, thành về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tiệc chiêu đãi đại
biểu về dự Diễn đàn.
- Cử cán bộ tham gia Tổ thư ký Diễn đàn.
2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp:
- Thẩm định và trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký thư mời các Bộ,
ngành Trung ương, các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn du lịch, các địa phương trong
liên kết, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ quan thông
tấn báo chí.
- Thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón tiếp và tiệc
chiêu đãi đại biểu về tham dự Diễn đàn.
3. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp:
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về các hoạt động của Diễn
đàn.
- Hỗ trợ mở chuyên trang hoặc chuyên mục Diễn đàn trên Cổng thông tin du
lịch thông minh tỉnh Đồng Tháp.
- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp trong suốt
thời gian diễn ra Diễn đàn.
4. Sở Tài chính Đồng Tháp: Thẩm định kinh phí thực hiện, trình Uỷ ban
nhân dân Tỉnh phê duyệt.
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5. Công an tỉnh Đồng Tháp:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao
thông trong suốt thời gian diễn ra Diễn đàn.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đại biểu các Bộ, ngành Trung ương,
tỉnh, thành phố và đại biểu khách mời dự Diễn đàn.
6. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng
Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp: Cử phóng viên tham gia và viết bài đưa tin
các hoạt động trước, trong và sau Diễn đàn.
7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp:
Chỉ đạo các khu di tích, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành,
khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn, tăng cường công tác vệ
sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện về phòng,
chống dịch Covid – 19; trang trí cảnh quan tạo điểm nhấn, chuẩn bị tốt các điều
kiện phục vụ đại biểu về tham dự Diễn đàn.
8. Các Sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan: Cử lãnh đạo tham gia các hoạt
động của Diễn đàn theo Thư mời.
9. Đề nghị các địa phương trong Liên kết phối hợp với Đồng Tháp triển
khai thực hiện tốt nội dung chương trình theo kế hoạch này.
Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp (liên hệ bà Võ Thị Tuyết Ngoa, Trưởng phòng
Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; điện thoại:
0985379713) để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết.
Ghi chú: Trong quá trình triển khai Kế hoạch, tùy tình hình diễn biến của
dịch Covid - 19 tại từng thời điểm, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tham khảo
ý kiến các tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM để thống nhất điều chỉnh quy mô, thời
gian và các hoạt động cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Các Bộ: VHTTDL, NNPTNT;
- Thành ủy, TU, UBND các tỉnh, thành ĐBSCL và
TPHCM;
- Tổng cục Du lịch VN;
- Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch;
- Trường ĐH KHXHNV TPHCM;
- Sở Du lịch: TPHCM, Kiên Giang;
- Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL các tỉnh, thành ĐBSCL;
- Đoàn Thanh niên CSHCM Thành phố HCM;
- Các Sở: VHTTDL, NNPTNT, TC;
- Công an tỉnh ĐT;
- Trung tâm XTTMDLĐT ĐT;
- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh ĐT;
- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT ĐT;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh ĐT;
- Lưu: VT, THVX. VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

