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 UBND XÃ CỘNG LẠC

BCĐ ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ IX

Số:17/KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cộng Lạc, ngày 21  tháng 3  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao

 xã Cộng Lạc lần thứ IX năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 36/HD-BCĐ ngày 05/11/2021 của Ban chỉ đạo Đại 
hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 
25/3/2021 của UBND xã về tổ chức Đại hội TDTT xã Cộng Lạc lần thứ IX; Ban 
chỉ đạo Đại hội TDTT xã Cộng Lạc xây dựng kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai 
mạc Đại hội TDTT xã Cộng Lạc lần thứ IX, năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
 -Thiết thực chào mừng huyện Tứ Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và 

đón Huân chương lao động hạng ba.
- Thông qua Lễ khai mạc tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận 

thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác TDTT, góp 
phần duy trì và phát triển các phong trào TDTT quần chúng, nâng cao sức khoẻ 
của nhân dân. 

- Thúc đẩy tinh thần thể thao của các tầng lớp nhân dân, tạo được một làn 
sóng mới trong phong trào thể dục thể thao quần chúng. 

2. Yêu cầu
- Lễ khai mạc phải tạo được không khí trang trọng, trọng thể, sôi nổi, có nội 

dung thiết thực và thực sự trở thành ngày hội thể thao lớn của nhân dân. Đảm bảo an 
toàn về an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trọng, tiết kiệm và hiệu 
quả. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Trong quá trình diễn ra lễ khai mạc và các giải thi đấu đề nghị tất cả vận 
động viên đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Yêu cầu toàn bộ người 
tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian
- Lễ tổng duyệt: vào 14 giờ 00 phút thứ 6, ngày 22/4/2022.
- Lễ khai mạc: Từ 07 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 23/4/2022. 
2. Địa điểm: Tại sân Trường Tiểu học xã Cộng Lạc. 
3. Nội dung chương trình
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- Công tác tổ chức: Đ/c Đoàn Văn Liễu – PCT UBND xã thực hiện.
3.1. Rước đuốc: qua lễ đài đến đài lửa do 03 vận động viên chạy và chuyển 

cho đồng chí Bí thư Đảng ủy châm lửa thắp sáng Đài lửa truyền thống của Đại hội 
(BTC mời toàn thể Đại hội đứng dậy vỗ tay hưởng ứng); 

3.2. Nghi Lễ chào cờ;
2.3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3.4. Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  

đồng chí Hà Văn Tưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trình bày (lúc đọc 
mời toàn thể Đại hội đứng dậy hưởng ứng);

3.5. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội và phát động Cuộc vận động” Toàn dân 
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”: đồng chí Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch 
UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội trình bày.

3.6. Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện tặng cờ : Mời đại diện Ban chỉ đạo 
Đại hội TDTT huyện lên tặng và đồng chí Chủ tịch UBND xã lên nhận);

3.7. Lời hứa của vận động viên: giao cho đồng chí Nguyễn Hùng Hoàng – 
Cầu thủ khối các cơ quan;

3.8. Tuyên thệ của trọng tài: giao cho đồng chí Hoàng Vũ Giang  – thay mặt 
Đoàn trọng tài đọc tuyên thệ;

3.9. Ban tổ chức tặng cờ cho các đoàn tham dự Đại hội: Mời đồng chí Hà 
Văn Tưởng và đồng chí Đỗ Xuân Biên tặng cờ;

3.10. Công bố chương trình của Đại hội: Đồng chí Đoàn Văn Liễu, Phó chủ 
tịch UBND xã;

3.11. Tổ chức thể thao: Sau khi công bố chương trình của Đại hội xong sẽ 
tiến hành tổ chức Giải bóng chuyền hơi tại sân Bóng chuyền hơi trường Tiểu học           
(Giao đồng chí Phạm Thị Thanh chịu trách nhiệm về các đội tham gia Giải đấu và 
làm công tác tổ chức Giải bóng chuyền hơi)

4. Các lực lượng tham gia biểu dương
Tập kết các lực lượng, các đoàn vận động viên tham gia Lễ khai mạc (theo 

maket tập kết), gồm các khối cụ thể như sau: 
4.1. Khối nghi thức
+ Rước cờ nằm Tổ quốc do 6 nam thanh niên, mặc trang phục thể thao, đi 

giầy thể thao thực hiện (giao trường THCS cử 6 học sinh  thực hiện)
+ Kiệu ảnh Bác Hồ tập thể dục: 4 nam (giao trường THCS cử học sinh thực 

hiện)
+ Cờ biểu tượng Đại hội TDTT to: 06 nam (giao cho trường THCS lựa chọn 

cử 06 em học sinh nam tham gia khối kiệu ảnh Bác và cờ biểu tượng Đại hội, mặc 
đồng phục thể thao).
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4.2. Các khối hưởng ứng
+ Khối học sinh THCS:  20 em  (mặc đồng phục thể dục nhà trường) và 01 

giáo viên nữ (mặc áo dài) làm khối trưởng;
+ Khối học sinh Tiểu học:  20 em  (mặc đồng phục thể dục nhà trường) và 01 

giáo viên nữ (mặc áo dài) làm khối trưởng;
+ Khối Người cao tuổi: 20 người và Chủ tịch Hội NCT làm khối trưởng (đồng 

phục áo trắng quần đen đi giầy thể thao).
+ Khối Lực lượng vũ trang: 20 người (lực lượng dân quân cơ động) và đồng 

chí Phó Chỉ huy BCH Quân sự làm khối trưởng;
+ Khối Nông dân + phụ nữ: 20 người (trong đó Phụ nữ:10 người trang phục áo dài), 

Nông dân: 10 người (trang phục quần đen, áo trắng đi giày thể thao) và Chủ tịch Hội Phụ nữ 
làm khối trưởng;

+ Khối Cựu chiến binh: 20 người và Chủ tịch Hội CCB làm khối trưởng (trang phục 
mặc quân phục mùa hè của ngành)

+ Khối Vận động viên thôn Bình Hàn: 20người + trưởng thôn Bình Hàn làm khối 
trưởng;

+ Khối vận động viên thôn Hàm Hy : 20 người + trưởng thôn Hàm Hy làm khối trưởng;
+ Khối vận động viên thôn Đôn Giáo : 20 người + trưởng thôn Đôn Giáo làm khối 

trưởng;
+ Khối vận động viên thôn Tất Thượng : 20 người + trưởng thôn Tất Thượng làm khối 

trưởng;
+ Khối vận động viên thôn Tất Hạ : 20 người + trưởng thôn Tất Hạ làm khối trưởng;
Ghi chú: Riêng trang phục của các thôn mặc áo thể thao và quần dài.
+ Khối trọng tài: 04 người (do Đoàn thanh niên bố trí lực lượng) + đ/c Vũ 

Hoàng Giang làm khối trưởng; 
4.3. Khối vận động viên rước đuốc: 3 người (giao Đoàn thanh niên bố trí).
- Giao trường Mầm Non chọn cử 12 giáo viên nữ mặc áo dài cầm biển đứng 

trước các khối. 
* Lưu ý: 
- Thứ tự đứng tại các khối như sau: người cầm biển đứng đầu cách khối 

trưởng 1 mét, khối trưởng đứng cách khối 1 mét.
- Các em học sinh THCS, Tiểu học mặc đồng phục thể thao trường; Khối lực 

lượng vũ trang; Hội Cựu chiến binh mặc đồng phục ngành; Khối Vận động viên 
mặc trang phục thể thao, Các khối khác mặc trang phục như đã thống nhất. 

III. CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC
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Lễ bế mạc Đại hội TDTT xã lần thứ IX được tổ chức sau khi kết thúc chương 

trình thi đấu các môn của Đại hội, có tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đấu tại Đại hội TDTT xã Cộng Lạc

IV. TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT 
1. Kỳ đài

- Treo Biểu tượng đại hội.
LỄ KHAI MẠC

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ CỘNG LẠC LẦN THỨ IX
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN

Cộng Lạc, ngày 23 tháng 4 năm 2022

Phía trên sân khấu treo khẩu hiệu: 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM

Hai bên cánh gà là hai khẩu hiệu: 
KHOẺ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.

TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ 
ĐẠI

Trên kỳ đài kê một bàn và hàng ghế Đoàn chủ tịch, có khăn phủ bàn và bát 
hoa. Bên phải kỳ đài đặt bục nói chuyện. Trước kỳ đài, dưới mặt sân đặt một số 
cây cảnh. 

Hai bên cánh gà kê mỗi bên một hàng bàn và 3 hàng ghế đại biểu khách mời. 
Phía trên kỳ đài dựng hai cột cờ bên trái là cờ Đại hội, bên phải là cờ Tổ quốc. 

Cờ Tổ quốc cao hơn cờ Đại hội 30 cm trở lên. 
Vị trí Đặt Đài đuốc phù hợp vị trí và điều kiện thời tiết.
2. Các vị trí quanh khu vực tổ chức Lễ khai mạc
- Khẩu hiệu cổng:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC  ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI TDTT 
XÃ CỘNG LẠC LẦN THỨ IX NĂM 2021

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban thực hiện cụ thể như sau: 
1. Ban tổ chức Lễ khai mạc:
- Đồng chí Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã -  Trưởng Ban tổ chức.
- Đồng chí Đoàn Văn Liễu, Phó Chủ tịch UBND, Phó ban Thường trực
- Đồng chí Phạm Thị Thanh, Cán bộ Văn hóa - Phó ban.
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Các thành viên gồm trưởng các ban, ngành đoàn thể, hiệu trưởng các nhà 

trường, trưởng các thôn, đài truyền thanh xã. 
2. Tiểu ban tuyên truyền
- Đồng chí Thanh, Đồng chí Kiên: Tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh của địa phương, trang tin điện tử của xã, trang facebook UBND xã về kế 
hoạch, nội dung, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của Đại hội TDTT lần IX.

- Đồng chí Kiên phụ trách loa máy và băng chào cờ.
3. Tiểu ban hậu cần
- Đồng chí Đoàn Văn Liễu, Phó chủ tịch UBND xã, Phó ban chỉ đạo Đại hội: 

Trưởng tiểu ban;
- Các thành viên gồm: Trưởng các ban, ngành đoàn thể; các công chức 

UBND; Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, hiệu trưởng các nhà trường.        
- Nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho buổi lễ. Cụ thể: 
+ Đồng chí Đoàn Văn Liễu – PCT UBND : Chỉ đạo chung
+ Đồng chí Hà Hữu Lợi, đ/c Đỗ Xuân Đạt : Bố trí lực lượng vận chuyển các 

trang thiết bị phục vụ Lễ khai mạc từ Trung tâm Văn hoá thể thao huyện  về vị trí 
tập kết, gồm: Hồng kỳ, cờ đại hội (có cán), kiệu và ảnh Bác tập thể dục, cờ nằm Tổ 
quốc, đài lửa + đuốc tay, biển các khối, cột cờ, phông xanh, lôgô Đại hội, cờ chun 
+ sao vàng vào sáng ngày 22/4/2022; Cử lực lượng để kẻ vẽ sân, phân chia khu 
vực cho các khối đứng, kê bàn ghế đại biểu, các lượng lượng công an, quân sự, 
đoàn thanh niên, hội nông dân trang trí khánh tiết sáng ngày 22/4/2022. 

+ Đồng chí Thanh: Chuẩn bị cờ lưu niệm tặng các khối. Phụ trách chuyên 
môn, soạn kịch bản tổ chức Lễ khai mạc và tổ chức các giải thể thao trong khuôn 
khổ Đại hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

+ Đồng chí Đồng Thị Hoa, Công chức Văn phòng – Thống kê: chuẩn bị và 
phát hành giấy mời các đại biểu, khăn phủ bàn, nước uống cho đại biểu.

4. Tiểu ban an ninh trật tự, VSMT
- Đồng chí Đặng Bá Hoàng: Trưởng tiểu ban.
- Đồng chí Đỗ Xuân Đạt: Phó tiểu ban.
- Nhiệm vụ: Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ khai mạc. Bố trí 

lực lượng, vị trí trông giữ phương tiện giao thông của đại biểu, các lực lượng tham 
dự Lễ khai mạc Đại hội. 

5. Tiểu ban Lễ tân
- Đồng chí Đồng Thị Hoa, Công chức Văn phòng: Trưởng tiểu ban.
- Các thành viên gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giang, công chức ĐC;  

đồng chí Đào Thị Thu Huyền, công chức VH - LĐTBXH; Đồng chí Trần Thị 
Hiền, công chức TC-KT; Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, phó chủ tịch hội LHPN xã.
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- Nhiệm vụ: Đón tiếp đại biểu, hướng dẫn vị trí chỗ ngồi cho đại biểu, tiếp 

nước cho các đại biểu, đón hoa và cờ của cấp trên tặng, bê cờ của BCĐ xã tặng các 
đơn vị tham dự Đại hội. (Giao đ/c Hoa – Trưởng Tiểu ban bố trí, sắp xếp các đồng chí trong 
việc thực hiện từng nhiệm vụ lễ tân).

6. Tiểu ban đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Đồng chí Đồng Đức Hà - Trưởng trạm y tế - Trưởng tiểu ban: cử 02 nhân viên 

của Trạm y tế xã thực hiện công tác đo thân nhiệt, sát khuẩn cho các đại biểu, các 
khối tham gia Lễ khai mạc và các vận động viên tham gia thi đấu các giải.

Trên đây là kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Cộng Lạc 
lần thứ IX. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được phân công nhiệm vụ cụ thể 
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phát 
sinh cần báo cáo ngay về BCĐ để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐ đại hội TDTT;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị liên quan;
-Trường tiểu học, Mầm non, THCS;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đỗ Xuân Biên
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