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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2021-2022; 

để công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh bảo đảm 

an toàn, trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp tỉnh Hà Nam năm 2021 - 2022 xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, 

Lễ tổng kết và bế mạc cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022 (Gọi tắt là 

Đại hội) nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục thể thao. 

Tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày thành lập tỉnh 

Hà Nam (20/10/1890-20/10/2022). 

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành 

tích cao của tỉnh; đồng thời lựa chọn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự 

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

Biểu dương lực lượng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; 

là dịp để những người hoạt động thể dục thể thao, các vận động viên trên địa bàn 

toàn tỉnh gặp gỡ, cọ sát, trao đổi kinh nghiệm, góp phần từng bước nâng cao 

thành tích, nâng cao vị thế của thể thao Hà Nam trong cả nước. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội bảo đảm an toàn, 

trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Trung ương. 

Nội dung, hình thức tổ chức đổi mới, sáng tạo, phong phú. Đẩy mạnh công tác 

xã hội hóa, huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội để đóng góp vào công 

tác tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội. 

II. TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC 

1. Thời gian: Dự kiến 19h45, ngày 30/9/2022. 

2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. 

3. Thành phần tham dự Lễ khai mạc: 
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3.1. Đại biểu mời:Dự kiến 260 người, đón tiếp đại biểu TW, các tỉnh bạn 

tại Khách sạn Hòa Bình. Trong đó: 

- Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 

Tổng cục Thể dục thể thao; lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục Thể dục thể thao.  

- Đại biểu tỉnh bạn: Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch của 09 tỉnh đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh bạn: Hà Nội, 

Hải Phòng...   

- Đại biểu của tỉnh Hà Nam: Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND 

tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

Lãnh đạo: UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các 

sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao tỉnh. Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thường trực 

HĐND, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 - Phóng viên của các cơ quan thông tin, truyền thông trong tỉnh và lực 

lượng phục vụ Đại hội. 

- Đại biểu các đơn vị có lực lượng tham gia Lễ khai mạc; đại diện các tổ 

chức, doanh nghiệp và các nhà tài trợ tổ chức Đại hội.  

3.2. Lực lượng tham gia: Dự kiến 4.000 - 5.000 người 

- Lực lượng khán giả tại khán đài A, B, C, D: Khoảng 2.000 là nhân dân 

trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Lực lượng khán giả làm nền khán đài B: Khoảng 

2.000 học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Lực lượng cán 

bộ làm công tác văn hóa, xã hội và thể dục thể thao cấp xã trong toàn tỉnh: 

Khoảng 250 người. 

- Lực lượng mặt sân 759 người (Khối nghi thức, biểu dương lực lượng, 

vận động viên và trọng tài) tập kết tại cửa vào khán đài C. Hàng rào mặt sân: 

100 tua bông. 

+ Khối nghi thức: Cờ tổ quốc (6); Cờ Đại hội (6); Kiệu ảnh Bác Hồ (12); 

Cờ hồng kỳ (60); Cờ thể thao (60); Quân đội (35); Công an (35); Rước đuốc (5); 

Cầm biển tên các đơn vị (17 đoàn). 

+ Khối biểu dương: Cựu Chiến binh; Đoàn Thanh niên; Y tế; Giáo dục; 

Nông dân; Công nhân; Đại đoàn kết; Văn hóa nghệ thuật (8 đoàn x 35).  

+ Khối các đoàn vận động viên và trọng tài: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Công an tỉnh; huyện Bình Lục; thị xã Duy Tiên; huyện Kim Bảng; huyện Lý 

Nhân; huyện Thanh Liêm; TP. Phủ Lý; Trọng tài thể thao (9 đoàn x 35). 

 - Lực lượng thực hiện đồng diễn nghệ thuật mặt sân: Dự kiến 1.000 - 

1.200 người. 

4. Chương trình Lễ khai mạc (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát 

thanh Truyền hình tỉnh dự kiến trong 90 phút) 
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- Mời Đoàn Chủ tịch vào vị trí danh dự; 

- Tuyên bố và diễu hành biểu dương lực lượng; 

- Thắp Đuốc truyền thống, Đánh trống khai mạc; 

- Chào cờ, hát Quốc ca (thượng cờ); 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn khai mạc; 

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu và tặng hoa, 

  Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho Đại hội; 

- Tuyên thệ vận động viên; tuyên thệ trọng tài; 

- Đoàn Chủ tịch tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị; 

- Đồng diễn chào mừng Đại hội (Theo kịch bản riêng); 

III. TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC 

1. Thời gian: Dự kiến ngày 30/10/2022. 

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh  

3. Chương trình Lễ tổng kết và bế mạc 

- Chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp tỉnh Hà Nam và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI (Có 

phát phóng sự tài liệu). 

- Trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đã thi đấu đạt nhiều thành tích cao tại 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI. 

- Công bố Quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong công 

tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. 

- Bế mạc. 

 IV. KINH PHÍ 

Kinh phí phục vụ công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc 

Đại hội từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. 

Các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội; 
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hướng dẫn cụ thể, đôn đốc kịp thời, báo cáo tình hình thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; dự toán kinh phí tổ chức khai mạc, bế mạc Đại hội, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định; huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa phục 

vụ công tác tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc; cung cấp tài liệu tuyên 

truyền, thông tin tổ chức các hoạt động của Đại hội tới các cơ quan báo chí, 

tuyên truyền trong và ngoài tỉnh. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện một số 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1.1. Công tác đảm bảo tổ chức Lễ khai mạc 

- Xây dựng chương trình, kịch bản phần lễ, màn đồng diễn.  

- Xây dựng phương án huy động các lực lượng: Biểu dương, đồng diễn, 

phục vụ, làm nền, khán giả tại các khán đài A, B,C,D ... (Trang phục, số lượng 

và các quy định, hướng dẫn liên quan).  

- Xây dựng thiết kế và thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh 

tiết. Chuẩn bị cơ sở vật chất Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và các điều kiện 

đảm bảo cần thiết khác phục vụ tổ chức Lễ khai mạc. 

- Tham mưu danh sách mời, in và phát hành Giấy mời, đón tiếp khách 

mời. Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện chương trình Lễ khai mạc (tập 

luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt).  

1.2. Công tác đảm bảo tổ chức Lễ tổng kết và bế mạc 

- Tổng hợp kết quả công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao. 

- Tham mưu, đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và 

Ban Chỉ đạo về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao. 

- Xây dựng thiết kế và thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh 

tiết. Chuẩn bị cơ sở vật chất Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh và các điều kiện đảm 

bảo cần thiết khác phục vụ công tác tổ chức Lễ tổng kết và bế mạc. 

- Tham mưu danh sách mời, in và phát hành Giấy mời, đón tiếp khách 

mời. Xây dựng phương án và thực hiện chương trình Lễ tổng kết và bế mạc. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ 

chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội; phát hành Giấy mời, đón tiếp 

khách mời và tham mưu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong công tác tổ 

chức Đại hội. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND 

tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Lễ khai mạc, tổng kết và bế mạc. 
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Thực hiện việc thẩm định và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí tổ chức 

Lễ khai mạc, tổng kết và bế mạc theo quy định hiện hành. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam 

Chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung tuyên truyền về Đại hội.  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị các điều kiện, thực hiện 

truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội. Phối hợp xây dựng phóng sự về thể 

thao Hà Nam hội nhập và phát triển. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao và Lễ khai mạc, tổng kết và bế mạc trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Quản lý, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông và phóng viên tuyên 

truyền cho Lễ khai mạc, tổng kết và bế mạc. 

Phối hợp VNPT Hà Nam xây dựng phương án bảo đảm đường truyền tín 

hiệu và mạng di động thông suốt trong quá trình tổ chức Lễ khai mạc. 

Đôn đốc các cơ quan thông tin, truyền thông trong tỉnh tuyên truyền về 

công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng phương án và chỉ đạo việc bố trí lực lượng giáo viên, học sinh: 

Tham gia Khối nghi lễ (60 học sinh Trung học phổ thông cao từ 1m65 trở lên, 

đồng phục thể thao cầm cờ Hồng kỳ; 60 học sinh Trung học phổ thông cao từ 

1m65 trở lên, đồng phục thể thao cầm cờ Thể thao; 20 học sinh nữ cao từ 1m60 

trở lên, trang phục áo dài cầm biển tên đơn vị); lực lượng tham gia đồng diễn, 

biểu diễn và các hoạt động khác trong quá trình tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng 

kết và bế mạc. 

Thành lập Khối biểu dương lực lượng Giáo dục (35 người, trang phục: 

nam mặc áo sơ mi, quần âu; nữ mặc áo dài truyền thống) và Khối trọng tài (35 

vận động viên nam, nữ đồng phục trọng tài) tham gia Lễ khai mạc Đại hội. 

7. Công an tỉnh 

 Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống 

cháy nổ, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, 

tổng duyệt và Lễ khai mạc, Lễ tổng kết, bế mạc và trong quá trình tổ chức Đại 

hội. Thành lập Khối nghi thức Công an (35 chiến sỹ, trang phục lễ phục) và 

Đoàn vận động viên Công an tỉnh (35 vận động viên đồng phục thể thao). 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi lễ rước đuốc 

Đại hội. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thành lập Khối nghi thức Quân đội (35 chiến sỹ, trang phục lễ phục) và 

Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh (35 vận động viên đồng phục thể thao). Cử 

20 nam chiến sĩ cao từ 1m70 trở lên tham gia Khối nghi lễ (06 chiến sĩ, trang 
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phục lễ phục rước Cờ Tổ quốc; 06 chiến sĩ đồng phục thể thao rước Kiệu ảnh 

Bác Hồ; 06 chiến sỹ đồng phục thể thao rước cờ Đại hội; 06 chiến sỹ, trang phục 

lễ phục làm nhiệm vụ thượng cờ).  

Thực hiện việc phát lệnh diễu hành biểu dương lực lượng và điều hành 

nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc. 

Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ 

Khai mạc Đại hội. 

9. Sở Y tế 

Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp tình hình thực tế; 

bố trí xe cứu thương, thường trực y tế trong quá trình tổ chức Lễ khai mạc. Tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm tại Nhà 

thi đấu trong quá trình tổ chức Lễ khai mạc, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở 

lưu trú trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 

Thành lập Khối biểu dương lực lượng Y tế (35 người nam, nữ đồng phục 

ngành) tham gia Lễ khai mạc Đại hội.  

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh: Thành lập Khối biểu dương lực lượng Cựu Chiến binh, Thanh niên, Nông 

dân, Công nhân, khối đại đoàn kết tham gia Lễ khai mạc Đại hội (35 

người/đoàn). 

11. Công ty Điện lực Hà Nam, VNPT Hà Nam 

Công ty Điện lực Hà Nam đảm bảo nguồn cung cấp điện an toàn, ổn định 

tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam trong quá trình hợp luyện, sơ 

duyệt, tổng duyệt và tổ chức Lễ khai mạc; có phương án bố trí điện dự phòng 

đảm bảo thi đấu khi mất điện lưới. 

VNPT Hà Nam xây dựng phương án bảo đảm đường truyền tín hiệu và 

mạng di động thông suốt trong quá trình tổ chức Lễ khai mạc Đại hội. 

12. UBND thành phố Phủ Lý 

Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh, cảnh quan, môi trường 

tại vực tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội.  

Thành lập Khối vận động viên thành phố Phủ Lý (35 vận động viên nam, 

nữ đồng phục thể thao) tham gia Lễ khai mạc. Cung cấp bài viết (1/2 tờ A4) và 

biên tập Clip (khoảng 45 phút) giới thiệu về đơn vị để thuyết minh tại Lễ khai 

mạc (Thế mạnh và thành tựu kinh tế xã hội, công tác tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao cơ sở, thành tích thi đấu tại Đại hội TDTT lần thứ VI, định hướng phát 

triển của thành phố). 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyên truyền 

về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao và Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế 

mạc. Tuyên truyền, mời đại biểu, nhân dân thành phố dự Lễ khai mạc Đại hội tại 

các khán đài (khoảng 2.000 người); Cử lực lượng giáo viên, học sinh trên địa 
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bàn thành phố dự, cổ vũ tại tại Lễ khai mạc (khoảng 2.000 học sinh, trang phục 

đồng phục ngồi tại khán đài B) . 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi lễ rước đuốc 

Đại hội, cử lực lượng làm các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác tổ chức 

Lễ khai mạc. 

13. UBND các huyện, thị xã 

Thành lập Khối vận động viên của đơn vị (35 vận động viên nam, nữ 

đồng phục thể thao) tham gia Lễ khai mạc. Cung cấp bài viết (1/2 tờ A4) và biên 

tập Clip (khoảng 45 phút) giới thiệu về đơn vị để thuyết minh tại Lễ khai mạc 

(Thế mạnh và thành tựu kinh tế xã hội, công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao cơ sở, thành tích thi đấu tại Đại hội TDTT lần thứ VI, định hướng phát triển 

của địa phương). 

Tuyên truyền, mời cán bộ làm công tác thể thao, văn hóa cấp cơ sở dự Lễ 

khai mạc Đại hội (30 người/địa phương). 

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2021- 

2022 đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực 

hiện; chủ động phối hợp giải quyết các nhiệm vụ được giao đột xuất, phát sinh 

và các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để 

xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức;  
- Thành viên BCĐ, BTC Đại hội;  
- Các cơ quan có tên trong KH;  

-  Văn phòng Tỉnh ủy;  
- UBND các huyện, TX, TP;  
- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
- VPUB: LĐVP, KGVX, TH(1), KT(1), NC(1); Nguyễn Anh Chức 
- Lưu: VT, KGVX(Thanh).  
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