
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /KH-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng Lễ hội Sen Đồng Tháp  

lần thứ I năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp về tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022, Ủy ban 

nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Lễ hội 

Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm tôn vinh hoa Sen tỉnh Đồng Tháp, xây dựng phát triển hình ảnh địa 

phương góp phần phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Cao 

Lãnh nói riêng.  

Các hoạt động được tổ chức đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả, tạo sự 

hưởng ứng tích cực của cộng đồng.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Lễ hội Sen 

- Thời gian: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần I diễn ra từ ngày 19/5/2022 đến 

ngày 21/5/2022. 

 - Địa điểm chính: Quảng trường Văn Miếu, Phường 1, thành phố Cao Lãnh.  

 - Chủ đề: SEN NGÀY MỚI. 

(Đính kèm danh mục và sơ đồ vị trí các hoạt động).  

2. Tham gia hưởng ứng Lễ hội Sen 

- Thời gian: từ ngày 19/5/2022 đến ngày 21/5/2022. 

- Địa điểm:   

+ Công viên Văn Miếu, Phường 1, thành phố Cao Lãnh. 

+ Sông Cao Lãnh, công viên Hai Bà Trưng. 

+ Các tuyến đường chính của thành phố Cao Lãnh. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Thực hiện trang trí các tiểu cảnh Sen  

- Thời gian: Từ ngày 18/5/2022 – 22/5/2022. 

- Địa điểm: Các tuyến đường chính và khu vực công viên Văn Miếu. 
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- Thực hiện: Ban Quản lý công trình công cộng Thành phố. 

2. Tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thông của Thành phố 

Cao Lãnh 

- Thời gian: Tập trung tuyên truyền các hoạt động của sự kiện Lễ hội Sen 

trước, trong và sau khi Lễ hội kết thúc. 

- Thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh Thành phố. 

3. Tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I, 

năm 2022 

- Thời gian:  

+ Khai mạc: Bắt đầu lúc 20 giờ ngày 19/5/2022.  

+ Bế Mạc và tổng kết trao thưởng các cuộc thi: Vào lúc 19 giờ ngày 

21/5/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh. 

4. Tham dự Hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp 

và giao lưu với các nông dân, đơn vị đóng góp lớn trong bảo tồn và phát triển 

Sen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

- Thời gian: Từ 8h – 11h30 ngày 21/5/2022. 

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Đồng Tháp. 

5. Tham gia diễu hành, thi xe hoa Sen  

- Thời gian: Từ 16 giờ đến 18 giờ, ngày 19/5 – 21/5/2022. 

- Địa điểm: Tuyến đường Lý Thường Kiệt – Đặng Văn Bình – Ngô Thời Nhậm. 

- Thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh Thành phố. 

6. Tham gia trưng bày sen và sản vật của địa phương tại không gian 

Sen của Lễ hội 

- Thời gian: Từ 19/5 – 21/5/2022 

- Địa điểm: Quảng trường Văn Miếu (khu vực trước sân khấu chính). 

- Thực hiện: Phòng Kinh tế Thành phố. 

7. Thả hoa đăng (hoa sen) trên sông Cao Lãnh, công viên Hai Bà Trưng 

- Thời gian: bắt đầu lúc 19 giờ ngày 20/5/2022. 

- Địa điểm: Sông Cao Lãnh – Công viên Hai Bà Trưng. 

- Thực hiện: Đoàn TNCSHCM Thành phố. 

8. Bố trí gian hàng trưng bày đồ xưa 

- Thời gian: Từ ngày 19/5 – 21/5/2022. 

- Địa điểm: Công viên Văn Miếu (khu vực Văn Thánh Miếu). 

- Thực hiện: Hội Khoa học – Lịch sử Đồng Tháp. 
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9. Vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan môi trường 

trên các tuyến giao thông và các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn; 

thực hiện tốt công tác giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Thời gian: Trước, trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Thực hiện: Ban, ngành chức năng. 

10. Kiểm tra, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định; phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí địa điểm, vị trí treo băng rôn, 

dựng pa nô, phướn dọc … ở các tuyến đường chính nội ô Thành phố và xung 

quanh khu vực diễn ra Lễ hội. 

- Thời gian: Trước, trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh phối hợp với 

UBND các xã, phường. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí:  

- Đề nghị từ nguồn Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp năm 2022. 

- Nguồn phát triển du lịch thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố 

Tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động, xử lý phát sinh, báo cáo, kiểm 

tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.  

Phối hợp với Ban quản lý công trình công cộng, phòng Kinh tế tham gia 

trưng bày sen, sản vật của địa phương tại không gian Sen của Lễ hội được Ban tổ 

chức bố trí. 

Phối hợp hỗ trợ các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên 

địa bàn Thành phố đảm bảo các điều kiện để phục vụ khách tham quan các hoạt 

động diễn ra trên địa bàn Thành phố.  

2. Phòng Kinh tế Thành phố 

Chủ trì phối hợp với Ban quản lý công trình công cộng, phòng Văn hóa & 

Thông tin tham gia trưng bày sen của địa phương, chuẩn bị và bày trí sản vật của 

địa phương trong không gian Sen của Lễ hội (2x2m) đã được Ban tổ chức bố trí 

sẵn (đính kèm hình ảnh thiết kế).  

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy  

Định hướng tuyên truyền về các hoạt động tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 

thứ I năm 2022. 
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4. Đề nghị Đoàn TNCSHCM Thành phố 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thả hoa đăng (hoa sen) trên sông 

Cao Lãnh, công viên Hai Bà Trưng. 

Huy động lực lượng đoàn thanh niên trực tại gian hàng không gian bày trí 

Sen và sản vật của thành phố Cao Lãnh. 

5. Đề nghị Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao & 

Truyền thanh Thành phố tổ chức các các gian hàng trưng bày đồ xưa. 

Phối hợp với Ban quản lý Công trình công cộng Thành phố sắp xếp bố trí lại 

02 hàng trưng bày triển lãm phía trước Văn Thánh Miếu tạo không gian tổ chức 

các hoạt động Lễ hội. 

6. Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân Thành phố 

 Phối hợp với phòng Văn hóa & Thông tin triển khai thực hiện Kế hoạch 

hưởng ứng Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022. 

Tham mưu danh sách mời các đoàn ngoài Tỉnh tham dự Lễ hội Sen và bố 

trí ăn, nghỉ cho các đoàn đến tham dự. Đồng thời, lập dự trù và quyết toán theo 

quy định. 

 Tăng cường tần suất đăng tin, bài và chia sẻ tin bài tuyên truyền lễ hội Sen 

trên Cổng thông tin điện tử thành phố Cao Lãnh, ít nhất 2 tin/ngày. 

 7. Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố 

Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kinh phí thực hiện Kế 

hoạch, hướng dẫn các đơn vị dự trù, quyết toán theo quy định. 

8. Ban quản lý Công trình công cộng Thành phố 

Vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan môi trường các tuyến 

giao thông trên địa bàn. Tổng vệ sinh xung quanh khu vực Quảng trường Văn 

Miếu, Công viên Văn Miếu, Công viên Hai Bà Trưng; bố trí các nhà vệ sinh công 

cộng tại các điểm tổ chức diễn ra các sự kiện; Chỉnh trang hệ thống đèn chiếu 

sáng; Bố trí thùng rác và lực lượng thu gom rác thải đúng quy định, đảm bảo mỹ 

quan, vệ sinh môi trường. 

Thiết kế và trang trí các cụm tiểu cảnh sen trên các tuyến đường chính (Lý 

Thường Kiệt, Đặng Văn Bình, Ngô Thời Nhậm,…). Chăm sóc hoa sen khu vực 

công viên Văn Miếu xanh tốt. Bố trí bổ sung các cụm tiểu cảnh Sen trước các 

cổng Công viên Văn Miếu và khu vực cột cờ Quảng trường Văn Miếu. Trang trí 

các cụm Sen tại khu vực giao lưu Đờn ca tài tử – Hò Đồng Tháp (hồ Khổng Tử – 

Công viên Văn Miếu). Kiểm tra thường xuyên, chăm sóc các cụm tiểu cảnh.    

Phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Văn hóa & Thông tin tham gia trưng 

bày sen tại không gian Sen của Lễ hội đã được Ban tổ chức bố trí. 

Thay mới khẩu hiện tuyên truyền trên kệ hoa đường Lý Thường Kiệt (thiết 

kế các dòng chữ bằng hoa sen - nội dung phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố 

cung cấp).  
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Phối hợp với Điện lực Thành phố, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo nguồn 

điện trong thời gian diễn ra Lễ hội. Phân công nhân viên phối hợp trực xử lý các 

sự cố về điện, nước khu vực công viên Văn Miếu, Công viên Hai Bà Trưng, khắc 

phục kịp thời các sự cố. Đồng thời, trực vệ sinh thường xuyên đảm bảo môi trường 

sạch đẹp.  

Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh sắp xếp bố trí lại 02 hàng trưng 

bày triển lãm phía trước Văn Thánh Miếu để đảm bảo mỹ quan, không gian thông 

thoáng. 

Phối hợp UBND Phường 1: bố trí các khu vực giữ xe, kiểm soát chặt chẽ 

hoạt động này đảm bảo trật tự; bố trí tạm các quầy hàng hiện đang mua bán tại 

khu vực Công viên Văn Miếu (trên vỉa hè đường Võ Trường Toản) sang vị trí 

khác trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong triển khai các hoạt động tại công viên 

Văn Miếu.  

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố 

 Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid 

-19 trên địa bàn. 

10. Công an Thành phố 

Phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. 

Xây dựng các phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự các hoạt động của 

Lễ hội theo Kế hoạch và chỉ đạo của Công an Tỉnh. 

11. Điện lực Thành phố 

Đảm bảo nguồn điện, phân công nhân viên trực và xử lý kịp thời các sự cố 

về điện phục vụ các hoạt động Lễ hội. 

12. Đội Quản lý trật tự Đô thị Thành phố 

Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự lòng đường vỉa hè, tháo dỡ bảng 

quảng cáo không phép, sai phép, biển hiệu đặt không đảm bảo an toàn giao thông, 

ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Phối hợp với UBND Phường 1 nghiên cứu sắp xếp bố trí các hàng quán tại 

Cống Rạch Chùa (đường Võ Trường Toản) sang tạm khu vực khác trong thời gian 

diễn ra lễ hội và vận động các hộ kinh doanh mua bán trên địa bàn đảm bảo vệ 

sinh môi trường, tạo mỹ quan nơi mua bán.  

13. Ban Quản lý Chợ Thành phố 

Vận động các hộ tiểu thương mua bán phục vụ tại các chợ Cao Lãnh, Mỹ 

Phú, Mỹ Trà, Rạch Chanh … đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi 
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trường và công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

14. Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh Thành phố 

Ghi hình, đưa tin tuyên truyền, lưu tư liệu hình ảnh các hoạt động diễn ra 

trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động. Thông báo trên hệ thống Truyền 

thanh về nội dung, thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động Lễ hội Sen. Cập nhật, 

đăng tải kịp thời các thông tin về hoạt động trên các kênh thông tin của Thành 

phố. Tăng cường thời lượng phát sóng nội dung tuyên truyền, ít nhất 2 tin/ngày. 

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tham gia hoạt động Diễu hành và 

thi thiết kế xe hoa Sen. 

Phối hợp với Hội Khoa học – Lịch sử bố trí các gian hàng trưng bày đồ xưa. 

Phối hợp UBND các xã, phường ra quân tháo dỡ băng rôn, panô hư hỏng, bạc 

màu trên địa bàn. 

Dự trù và tổng hợp kinh phí các đơn vị liên quan gửi phòng Tài chính - Kế 

hoạch Thành phố thẩm định, tham mưu UBND Thành phố; hoàn chỉnh hồ sơ và 

thực hiện quyết toán theo quy định. 

15. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

Tuyên truyền, thông tin rộng rãi về các hoạt động lễ hội Sen Đồng Tháp; 

triển khai các hoạt động hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các hoạt động lễ hội.  

Vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Vận động hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch, hoạt động lưu trú chỉnh trang, chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh ra quân tháo dỡ 

băng rôn, panô hư hỏng, bạc màu trên địa bàn. 

Riêng UBND Phường 1, UBND Phường 2, UBND phường Mỹ Phú, UBND 

Phường 4: vận động Nhân dân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các tuyến đường 

chính trang trí, trưng bày không gian, tiểu cảnh sen tạo cảnh quan sạch đẹp trước trụ 

sở và nhà ở.  

UBND Phường 1 phối hợp với Ban quản lý Công trình công cộng bố trí các 

khu vực giữ xe, kiểm soát chặt chẽ hoạt động này đảm bảo trật tự, thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ trông giữ xe theo địa bàn quản lý để 

kịp thời chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có hoạt động 

dịch vụ trông giữ xe; Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị sắp xếp bố trí các 

hàng quán tại Cống Rạch Chùa (đường Võ Trường Toản) sang tạm khu vực khác 

trong thời gian diễn ra lễ hội và vận động các hộ kinh doanh mua bán trên địa bàn 

đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan nơi mua bán.  

Các đơn vị lập dự trù kinh phí gửi về Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh Thành phố trước ngày 11/5/2022 để tổng hợp trình UBND Thành phố. Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh Thành phố tổng hợp kinh phí trình UBND 

Thành phố trước ngày 13/5/2022. 
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Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở VHTT&DL Đồng Tháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp; 

- Công an Tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; 

- Đài PT-TH Đồng Tháp; 

- TT/TU, TT/HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội Thành phố; 

- Thành viên BTC Sự kiện Thành phố; 

- Các Phòng, Ban, Ngành Thành phố; 

- LĐVP HĐND&UBND Thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NCVX, VH (ALoen). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Thị Mai Trinh 
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