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

 lần thứ IX năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 
2021; Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 18/3/2022 của Ban chỉ đạo Đại hội TDTT 
huyện Tứ Kỳ lần thứ IX về việc tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT 2 cấp huyện 
Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện xây dựng kế 
hoạch chi tiết tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 
2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Lễ khai mạc là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng; có mục đích nhằm 

biểu dương các lực lượng, các tầng lớp nhân dân tham gia kỳ Đại hội TDTT lần 
thứ IX. Đồng thời còn là dịp phát động, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập luyện 
TDTT cho nhân dân toàn dân.

- Qua lễ khai mạc nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ 
chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở đối với lĩnh vực TDTT của huyện. Là 
dịp để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, viên 
chức, huấn luyện viên... hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao của huyện nhà.

2. Yêu cầu:
- Đại hội phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thích ứng linh 

hoạt theo diễn biến dịch Covid -19 và tính xã hội hoá cao. Các nội dung của 
buổi lễ phải đảm bảo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cần hướng tới 
bản sắc văn hoá dân tộc và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

- Công tác tổ chức Lễ khai mạc phải đảm bảo các yêu cầu trong công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Động viên được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo không khí 
thi đua sôi nổi và trở thành ngày hội của toàn dân.

II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm:
1.1. Thời gian: 
- Lễ tổng duyệt: Từ 7h30', ngày 07 tháng 5 năm 2022.
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- Lễ khai mạc: Từ 7h30', ngày 08 tháng 5 năm 2022.
1.2. Địa điểm: Tại sân vận động huyện Tứ Kỳ.
2. Nội dung lễ khai mạc:

          - Diễu hành biểu dương lực lượng, gồm khối nghi thức và 13 khối đoàn thể, ngành.
- Chạy đuốc thắp sáng đài lửa;
- Chào cờ: Sử dụng chào cờ thu sẵn;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn khai mạc;
- Ban chỉ đạo cấp tỉnh tặng cờ lưu niệm và hoa cho BCĐ cấp huyện; 
- Lời hứa của vận động viên;
- Tuyên thệ của trọng tài;
- Ban chỉ đạo cấp huyện tặng cờ lưu niệm và hoa cho các khối diễu hành.
- Công bố chương trình thi đấu các môn thể thao tại Đại hội, thời gian tổ 

chức tổng kết Đại hội TDTT cấp huyện.
- Bế mạc chương trình.
- Tổ chức thi đấu vòng chung kết giải Vô địch Bóng chuyền hơi nữ Đại 

hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX.
3. Các lực lượng tham gia lễ khai mạc:
a) Lực lượng tham gia diễu hành:
* Khối nghi thức:
- Rước cờ Tổ quốc to: 8 người                                                 

 - Rước cờ Đại hội to: 8 người.
- Rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh: 4 nam, 6 nữ.  
- Rước hồng kỳ có cán: 30 người.                                                   
- Rước cờ Đại hội có cán: 30 người.                                                
* Khối tham gia diễu hành: (Có bảng phân công và yêu cầu kỹ thuật kèm theo).

1. Khối công an: 31 người
2. Khối quân sự chính quy: 31 người .
3. Khối DQTV: 31 người 
4. Khối Cựu chiến binh: 31 hội viên
5. Khối Thanh niên: 31 đoàn viên
6. Khối Phụ nữ: 31 hội viên
7. Khối Nông dân: 31 hội viên

8. Khối Công nhân: 31 người
9. Khối Trí thức (Công chức, Viên     

chức,  Y tế, giáo dục): 31 người
10.  Khối Trung học cơ sở: 31 HS
11. Khối THPT: 31 HS
12. Khối VĐV: 31 người
13. Khối Trọng tài: 21 người.

b) Các lực lượng khác:
- Chạy đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống: 05 người, do Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao huyện chuẩn bị lực lượng.              
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- Dẫn chương trình: 1 nam, 1 nữ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chuẩn bị.                                                     
- Mang biển các khối: 13 nữ.                                                   
- Tiếp tân 6 nữ: Giao Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện cử lực lượng.
- Bộ phận chuyên môn:10 người, do Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện 

tham mưu lực lượng.
- Bảo vệ, Công an: 08 người
- Lực lượng y tế: 06 người.

 4. Thành phần đại biểu tham dự lễ khai mạc:
* Ở tỉnh: 
- Đại diện lãnh đạo UBND;
- Trưởng, phó Ban chỉ đạo Đại hội TDTT;
- Thành viên BCĐ phụ trách huyện, cán bộ TDTT tăng cường cho huyện;
- Phòng Quản lý TDTT- Sở VHTT&DL;
- Đài truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Trung tâm VHNT tỉnh.
* Ở huyện:
- Ban thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND;
- Thành viên BCĐ Đại hội TDTT lần thứ IX;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo ngành Văn hóa - thể thao qua các thời kỳ (Đã nghỉ hưu, chuyển công tác);
- Đại diện các doanh nghiệp; Các đơn vị tài trợ;
- Đài phát thanh huyện.
* Ở xã, thị trấn: Trưởng, phó Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các xã, thị trấn.
5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự:
- Đảm bảo tuyệt đối về an toàn an ninh trật tự trong suốt quá trình chuẩn 

bị, sơ duyệt, tổng duyệt, tiến hành Lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao 
trong chương trình Đại hội TDTT của huyện.

- Đảm bảo an toàn giao thông trên các trục đường chính vào địa điểm diễn 
ra Lễ khai mạc; Đảm bảo an ninh toàn bộ khu vực nơi diễn ra Lễ khai mạc và 
các khu vực xung quanh; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng phương án để xe của đại biểu khách mời tỉnh, huyện và của 
các lực lượng tham dự đại hội (trong các buổi tổng duyệt và lễ khai mạc).

6. Công tác y tế:
- Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho lực lượng tham gia Lễ khai mạc Đại hội.
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- Thành lập một kíp y bác sỹ thường trực sân vận động kiểm tra thân nhiệt 
và đảm bảo đủ các điều kiện, phương tiện y tế để xử lý kịp thời mọi tình huống 
xảy ra (xe cứu thương, cáng cứu thương, thuốc sơ cứu...).

7. Công tác lễ tân: 
Đón tiếp đại biểu khách mời trước lễ khai mạc. Bố trí địa điểm, phân công 

cán bộ đón tiếp và hướng dẫn vị trí ngồi cho các đại biểu. 
III. PHẦN TRANG TRÍ, KHÁNH TIẾT, TUYÊN TRUYỀN
1. Khu vực trong sân vận động:
- Cắm Hồng kỳ và cờ Đại hội xung quanh sân.
- Phông trang trí và dựng kỳ đài: (Có maket kèm theo).
- Phần mặt sàn sân khấu của kỳ đài phủ bạt.
- Trên sân khấu kê 03 hàng ghế: cho Chủ tịch đoàn được phủ khăn và hoa.
- Phủ rèm xung quanh kỳ đài xuống tới đất. 
- Phía trước kỳ đài dưới mặt sân đặt một số chậu cây cảnh. 
- Hai bên kỳ đài đặt 2 chùm bóng bay treo bức phướn nhỏ với nội dung 

"Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX" và "Chào mừng Đại hội 
TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX".

- Hai bên cánh gà kê mỗi bên 03 hàng bàn ghế dài để chỗ cho các vị đại 
biểu, khách mời về tham dự Lễ khai mạc.

- Âm thanh, loa máy bố trí hợp lý.
- Dựng 02 nhà bạt hai bên cánh gà kỳ đài.
2. Khu vực ngoài đường phố:
- Tại khu vực đầu thị trấn (đèn giao thông): "Nhiệt liệt chào mừng các vị 

đại biểu về dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ  IX (08/5/2022)";
- Tại khu trung tâm huyện: treo 03 khẩu hiệu 2 mặt với các nội dung 

tuyên truyền về đón nông thôn mới. 
 - Tại đầu cầu Vạn Yên: "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa".
- Tại khu vực Cầu Yên: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại".
- Tại khu vực đường vành đai vào Sân vận động treo 04 khẩu hiệu với các 

nội dung:
+ "Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự lễ khai mạc Đại hội TDTT 

huyện Tứ Kỳ lần thứ  IX (08/5/2022)".
+ "Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ".
+ "Nhanh hơn - Cao hơn - Xa hơn - Mạnh hơn".
- Treo 06 băng cờ dây theo các khẩu hiệu nêu trên.
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- Treo 20 cờ đuôi nheo có gắn các biểu tượng các môn thể thao dọc theo 
đường 391, đường Tây Nguyên và đường vào khu vực sân vận động với nội 
dung "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021".

3.  Tại các xã, thị trấn: Các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền sâu, rộng 
đến toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT và Lễ khai mạc 
Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021; thực hiện tiếp âm phát trực 
tiếp Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện từ đài phát thanh huyện.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập các Tiểu ban:
Thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm: Tiểu ban chuyên 

môn, tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết, Tiểu ban an ninh trật tự, Tiểu 
ban hậu cần,... Các tiểu ban thực hiện theo quy chế của từng tiểu ban trên tinh 
thần kế hoạch Ban chỉ đạo đã ban hành. 

2. Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo (Ban tổ chức):
2.1. Ông Dương Hà Hải, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban: phụ 

trách chung; là người phê duyệt cuối cùng các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 
Đại hội TDTT huyện.

2.2 . Các Phó trưởng Ban:
           - Ông Đỗ Trọng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện: 
Có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chủ động phối hợp với các 
ngành trong quá trình tổ chức Đại hội. Phối hợp cùng phòng tài chính lập dự 
toán và sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho đại hội theo đúng quy định, tổng 
hợp tình hình, thường xuyên báo cáo các cấp theo quy định. Tổng hợp ý kiến 
đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và 
ngành dọc cấp trên. Ký các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, triệu tập các 
phiên họp của Ban chỉ đạo, thông báo hoạt động của Ban chỉ đạo và diễn biến 
của Đại hội các cấp huyện Tứ Kỳ lần thứ IX tới các thành viên của Ban chỉ đạo. 
Chuẩn bị tốt các trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất phục vụ cho lễ khai mạc Đại 
hội TDTT.

- Ông Vũ Minh Thành, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin, chịu trách 
nhiệm phối hợp cùng cơ quan thường trực trong quá trình diễn ra Đại hội TDTT 
cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn công tác tuyên truyền trước, 
trong và sau lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.
 - Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, lãnh 
đạo, chỉ đạo ngành giáo dục huyện, cử đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất tham 
gia khối trọng tài, khối học sinh THCS diễu hành tại Lễ khai mạc. Chỉ đạo công 
tác xã hội hoá trong Đại hội TDTT trong ngành giáo dục.

- Ông Trương Ngọc Thành, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, phối hợp 
với Trung tâm VHTT, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh phí cho lễ khai mạc, hướng 
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dẫn cơ quan thường trực thực hiện việc thu, chi tài chính trong kỳ Đại hội TDTT 
cấp huyện lần thứ IX theo đúng quy định. 

2.3. Các thành viên Ban chỉ đạo:
- Ông Nguyễn Văn Luận, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chịu 

trách nhiệm kiểm duyệt các văn bản do cơ quan thường trực ban hành và các 
văn bản trình trưởng Ban chỉ đạo ký; Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Điều hành việc đón tiếp đại biểu tại Lễ 
khai mạc.

- Ông Vũ Hải Mến, Phó Chỉ huy trưởng Ban quân sự huyện: Chỉ đạo 
chuẩn bị lực lượng của đơn vị tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ IX, chuẩn 
bị đội hình nghi lễ xin lửa tại Đền liệt sĩ huyện, huy động lực lượng bộ đội chính 
quy, dân quân tự vệ tham gia các khối Quân sự và Dân quân tự vệ diễu hành tại 
lễ khai mạc.

- Ông Lê Văn Nghị, Phó Trưởng công an huyện: Chỉ đạo việc đảm bảo an 
ninh trật tự, chuẩn bị lực lượng của ngành tham gia Đại hội TDTT. Xây dựng kế 
hoạch, chỉ đạo công an thị trấn thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại lễ 
khai mạc; xây dựng phương án, cử lực lượng công an huyện thực hiện công tác 
bảo vệ, phân luồng giao thông cho Lễ khai mạc; huy động khối công an tham gia 
diễu hành tại lễ khai mạc.

- Ông Phạm Văn Điển, Giám đốc Trung tâm y tế huyện: Chịu trách nhiệm 
chỉ đạo cán bộ, công nhân viên chức ngành y tế huyện tham gia diễu hành tại lễ 
khai mạc Đại hội; Cử cán bộ của trung tâm y tế huyện, điều xe cứu thương kịp 
thời sơ cứu chấn thương (nếu có) xảy ra trong quá trình diễn ra lễ khai mạc.

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đài phát thanh huyện: Phối hợp với 
Trung tâm VHTT xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ 
IX; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị phương tiện phát trực tiếp 
chương trình Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện.

- Bà Nguyễn Vân Trang, Phó giám đốc Trung tâm VHTT huyện: Chỉ đạo, 
hướng dẫn khối nghi thức, tham mưu kịch bản tổ chức tại Lễ khai mạc Đại hội 
và các công tác chuyên môn.

- Ông Nguyễn Công Đức, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: 
Chỉ đạo, phát động phong trào rèn luyện thân thể trong quần chúng nhân dân, 
phối hợp với Trung tâm VHTT huyện tổ chức giải thể thao cho lứa tuổi trung, 
cao tuổi. 

- Bà Vũ Thị Bền, Chủ tịch Hội LHPN huyện: Chỉ đạo và phát động phong 
trào rèn luyện thân thể cho đối tượng là chị em phụ nữ tại các xã, thị trấn, huy động 
khối phụ nữ tham gia diễu hành tại lễ khai mạc, phối hợp với Trung tâm VHTT 
huyện tổ chức giải Bóng chuyền hơi dành cho hội viên phụ nữ các xã, thị trấn.
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- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Bí thư Huyện đoàn: Chỉ đạo và động viên 
cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động thể dục 
thể thao, huy động khối thanh niên tham gia lễ diễu hành khai mạc. 

- Ông Phạm Văn Lâm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện: Chỉ đạo và 
phát động phong trào rèn luyện thể thao cho các hội viên Hội cựu chiến binh các 
xã, thị trấn, huy động khối cựu chiến binh tham gia diễu hành tại lễ khai mạc.  

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện: Phát động 
phong trào rèn luyện thân thể của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, công nhân 
trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện; huy động cán bộ, 
công nhân viên chức tham gia diễu hành tại lễ khai mạc.

- Ông Trịnh Văn Hưng, Chủ tịch Hội nông dân huyện: Chỉ đạo và phát 
động phong trào rèn luyện thể thao cho các hội viên Hội nông dân các xã, thị 
trấn, chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành tại lễ khai mạc.

- Bà Nguyễn Thị Hoan, Phó ban tuyên giáo Huyện uỷ: Phối hợp với 
Trung tâm VHTT chỉ đạo công tác tuyên truyền cho Đại hội, đôn đốc khối tuyên 
truyền và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội, 
tham gia công tác đón tiếp đại biểu tại lễ khai mạc.

- Ông Vũ Văn Sáng, Hiệu trưởng trường THPT Tứ Kỳ: Chỉ đạo giáo viên, 
học sinh của trường tham gia Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IX, cử lực lượng 
học sinh tham gia khối nghi thức, khối THPT, khối VĐV, cầm biển khối tại lễ khai 
mạc Đại hội theo chỉ tiêu kế hoạch và cử giáo viên phụ trách các khối.

3. Tổ chức tập duyệt, thực hiện:
3.1. Tập luyện các khối:
Giao Trung tâm Văn hóa- Thể thao xây dựng kịch bản lễ khai mạc, tham 

mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn, giúp việc cho BCĐ, tổ chức tập huấn 
chuyên môn, phối hợp với các ngành, đoàn thể, trường THPT Tứ Kỳ tiến hành 
tập luyện các khối nghi thức, diễu hành đi đều, đi đều thể thao, diễu binh, mang 
biển các khối, chạy đuốc, dẫn chương trình... bắt đầu tập luyện từ ngày 
27/4/2022 (có lịch tập luyện cụ thể cho từng khối).

3.2. Buổi sơ duyệt: 
Từ 15h30', ngày 06 tháng 5 năm 2022 sơ duyệt các khối: nghi thức, lực 

lượng cầm biển, trưởng các khối và một số khối diễu hành theo nghi thức.
3.3. Lễ tổng duyệt:
 Từ 6 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2022, tất cả các lực lượng chuẩn 

bị đầy đủ quân số, trang phục, đạo cụ tập trung về sân vận động trung tâm huyện 
để tổng duyệt. Tổng duyệt toàn bộ các nội dung của ngày tổ chức chính thức.



8

3.4. Lễ khai mạc:
Đúng 7 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2022, sẽ tổ chức lễ khai mạc. 

Yêu cầu các lực lượng tham gia buổi lễ có mặt tại khu vực tập kết vào lúc 6 giờ 
00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ 
lần thứ IX năm 2021. Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, các ngành và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCĐ Đại hội TDTT tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện Uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ Đại hội TDTT huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- BCĐ Đại hội TDTT các xã, thị trấn;
- Lưu: BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Dương Hà Hải
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