UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
LỄ HỘI SEN ĐỒNG THÁP LẦN THỨ I – NĂM 2022
Theo Kế hoạch 148/KH-UBND, ngày 26/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lễ hội
Sen Đồng Tháp lần thứ I - năm 2022 được tổ chức với qui mô cấp tỉnh, có chủ đề “Sen
ngày mới”, nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hóa – kinh tế cho các sản phẩm chế
biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát
triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách
đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thời gian diễn ra: từ ngày 19/5/2022 đến ngày 21/5/2022.
Địa điểm chính: Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch ấn tượng được tổ chức tại Lễ hội như: Chương
trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc; Hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng
Tháp; Chương trình nghệ thuật “Sen trong tôi” trình diễn áo dài, áo bà ba; hoạt động giao
lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ
Sen; Khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hóa - Du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc và Chương
trình giao lưu Đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp. Cùng với đó, tỉnh sẽ xác lập kỷ lục 200 món
ăn chế biến từ Sen; tổ chức không gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, thư pháp từ
Sen, thi ảnh đẹp và tổ chức trại sáng tác ca khúc viết về Đồng Tháp; diễu hành, thi xe hoa
Sen; tổ chức Famtrip “Một thoáng Đồng Tháp”; trang trí các tiểu cảnh hồ Sen đẹp trên các
tuyến đường chính, Quảng trường và Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh v.v..
Song song với Lễ hội Sen là Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và
13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II tại tỉnh Đồng Tháp.
Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 19/5/2022, tại sân khấu chính: Quảng trường Văn
Miếu, thành phố Cao Lãnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam,
Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và một số Đài địa phương.
(Lịch hoạt động tổng thể Lễ hội Sen kèm theo)
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác, tuyên
truyền của các cơ quan báo chí và truyền thông.
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