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UBND HUYỆN Ý YÊN 
BTC ĐẠI HỘI TDTT 

 HUYỆNÝ YÊN LẦN THỨ IX 

NĂM 2022 

 

Số:           /KH-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             

                   Ý Yên, ngày       tháng  9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT 

HUYỆN Ý YÊN LẦN THỨ IX – NĂM 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND tỉnh Nam Định, ngày 10/11/2020 về việc 

“Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Nam Định tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần 

thứ IX năm 2022”; 

Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ IX - năm 2022 xây dựng Kế hoạch tổ 

chức lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ IX - năm 2022 như sau: 

I. Thời gian, địa điểm, chương trình lễ khai mạc và phân công chuẩn bị. 

- Thời gian tập luyện môn đồng diễn: từ 01/09 - 16/09/2022 

- Thời gian tổng duyệt: 17/09/2022 (thứ Bảy) 

- Mời TT Huyện ủy, UBND huyện, BCH Quân sự huyện, BTC lễ khai mạc thắp 

hương viếng tượng đài Tống Văn Trân. (vào 9h 30 ngày 17/09/2022) 

1. Thời gian khai mạc: 07h 30 ngày 18/09/2022 (Chủ Nhật) 

2. Địa điểm: Sân vận động trung tâm Huyện Ý Yên. 

3. Thành phần tham gia: 

* Khách mời: 

- Ở Tỉnh: Mời:     + Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Đại diện BTC ĐH tỉnh Nam Định; 

           + Sở VH,TT&DL; 

           + Đài truyền hình Nam Định, báo Nam Định; 

- Ở huyện: Mời:    + BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Hiệu trưởng các Trường THPT; Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp; TT Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện.  

   + BTC Đại hội; 

 + Các Phòng, Ban, Ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã 

hội có liên quan; 

- Ở xã, thị trấn: Mời: + Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; 

       + Đ/c Công chức Văn hóa - Thông tin. 

* Lực lượng tham gia diễu hành: 14 đoàn 
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* Lực  lượng tham gia đồng diễn: theo phương án được duyệt. 

* VĐV chạy rước đuốc: 3 VĐV (h/s Trường THPT Tống Văn Trân) 

* Dự kiến đoàn chủ tịch: 17-19 người (có danh sách kèm theo) 

* Lực lượng bảo vệ: Công an huyện (8 người ) và an ninh Thị Trấn Lâm (8 người) 

(Do Công an  huyện  xây dựng kế hoạch  bảo vệ, chỉ huy: ngày tổng duyệt và 

ngày khai mạc). 

4. Công tác tuyên truyền nghi lễ, khánh tiết: 

a. Pano, băng zôn, khẩu hiệu truyên truyền: 

-Treo 07 băng zôn và 30 cờ phướn trên trục đường 38B (Từ Cát Đằng - Yên Tiến 

đến Phố Cháy – Thị trấn Lâm) 

- Thời gian thực hiện: Từ 1/9/2022-16/09/2022 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm VHTT-TT huyện. 

b. Nghi lễ khánh tiết cho ngày tổng duyệt và khai mạc: 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm VHTT-TT huyện. 

- Phông chính khán đài: Theo diện tích mặt tiền sảnh. 

+ Hàng típ:    “ Lễ khai mạc 

         Đại hội TDTT huyện Ý Yên lần thứ IX năm 2022 

Ngày 18 Tháng 09  năm 2022” 

+ Khẩu hiệu 2 bên:                 (trên nền phông xanh) 

                       “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” 

“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

- Ga + cây đuốc: Thân đuốc có biểu tượng Đại hội TDTT. 

- Ảnh Bác, kiệu hoa, dải lụa. 

- Rước cờ Tổ Quốc (4mx 6m), cờ Đại hội (4mx 6m). 

- Hồng kỳ: 60 cái 

- Quả bóng to (đường kính 1,5m): 1 quả. Bóng nhỏ: 5 chùm =  90 quả 

- Quần áo, mũ, giầy: 162 bộ cho đội nghi thức; 200 mũ + phù hiệu cho đại biểu, 

Trên nóc nhà thi đấu treo 10 cờ chuối (kích thước 2m x 0,7m) 

Làm 2 nhà bạt 2 bên khán đài đón đại biểu, mỗi nhà bạt treo 5 cờ chuối + khẩu 

hiệu hành động; Bố trí ghế ngồi trong nhà bạt, ô bục phát biểu. 

2 bên khán đài: 10 cờ chuối to + đuốc và trống (kích thước cờ chuối 1m x 5m) 

Trước khán đài: 7 chùm bóng bay.  

Ngoài cổng: Treo 5 cờ hội và 5 cờ đại hội. 
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Cổng: Khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, VĐV về dự lễ khai mạc ĐH 

TDTT huyện Ý Yên lần thứ IX năm 2022”. 

- Thời gian thực hiện: 15/09 - 17/09/2022 

5. Chương trình lễ khai mạc: Ngày 18/09/2022 (Chủ Nhật) 

- 6h30’: Tập trung lực lượng diễu hành dọc đường 57 (có sơ đồ kèm theo) 

- 7h 00: Đón đại biểu tỉnh, đoàn chủ tịch, đại biểu huyện tại phòng khách UBND 

huyện. 

- 7h15’: Mời đại biểu tỉnh và đoàn Chủ tịch ra khán đài tại Sân vận động huyện. 

- Thuyết minh diễu hành (01 nam và 01 nữ đọc thuyết minh, giới thiệu các đoàn 

tham gia diễu hành). 

- Các đại biểu về dự đại hội có mặt tại địa điểm Sân vận động huyện. 

Trung tâm VHTT-TT tổng hợp viết bản thuyết minh, hướng dẫn thứ tự diễu hành 

và lựa chọn người dẫn chương trình, hướng dẫn thứ tự diễu hành.           

              (Có chương trình lễ khai mạc kèm theo) 

II. Thứ tự lực lượng tham gia diễu hành và phân công nhiệm vụ: 

 Lực lượng tham gia diễu hành theo các khối, đoàn, khối hồng kỳ, cờ thể thao, 

khối ban ngành đoàn thể: 60 người xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 20 người. Trang phục, 

đồng phục phù hợp với ngành nghề, đoàn thể, tay vẫy cờ tổ quốc hoặc hoa. 

 Trung tâm VHTT-TT huyện sắp xếp, bố trí và hướng dẫn đội hình trong quá trình 

tập kết và diễu hành của các khối. 

 - Giao Trung tâm VHTT-TT huyện điều hành, hướng dẫn thứ tự các khối diễu 

hành như sau: 

 1. Khối nghi thức: Do trường PTTH Tống Văn Trân và trường THPT Mỹ 

Tho thực hiện 

 - Phụ Trách: Trường THPT Tống Văn Trân 

a. Rước cờ: 16 học sinh nam, gồm: 

 - Rước cờ Tổ Quốc: 8 h/s nam (trang phục thể thao) 

 - Rước cờ thể thao: 8 h/s nam (trang phục thể thao)’ 

 b. Kiệu ảnh Bác : 4 học sinh nam + 6 học sinh nữ (trang phục: nam mặc quần áo 

thể thao; nữ mặc áo dài ) 

 c. Hồng kỳ: 60 học sinh nam trang phục thể thao.  

 d. Biển đoàn: 14 học sinh nữ cầm biển  tên các đoàn đi đầu các đoàn (trang phục: 

áo dài) và 3 em học sinh nữ bê hoa, cờ cho lãnh đạo tặng các đoàn tham gia Đại hội. 

          2. Vận động viên tham gia.  
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2.1. Đoàn VĐV quân sự huyện. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 31 VĐV 

- Trang phục: Yêu cầu diễu hành theo nghi thức  

- Thực hiện: BCHQS huyện 

 2.2. Đoàn VĐV Công an huyện. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: Cảnh phục  

- Thực hiện: Công an huyện. 

2.3. Đoàn VĐV MTTQ Việt Nam huyện. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: tự chọn 

- Thực hiện: Ủy ban MTTQVN huyện. 

2.4. Đoàn VĐV Hội Cựu Chiến Binh huyện. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: quân phục 

- Thực hiện: Hội Cựu Chiến Binh huyện. 

2.5. Đoàn VĐV công nhân viên chức huyện: 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: Tự chọn 

- Thực hiện: Liên đoàn Lao động huyện 

2.6. Đoàn VĐV Đoàn thanh niên huyện: 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: trang phục của thanh niên tình nguyện, vẫy cờ Đảng + cờ Tổ Quốc 

- Thực hiện: Huyện đoàn huyện Ý Yên. 

2.7. Đoàn VĐV Phụ nữ huyện: 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: áo dài tự chọn, vẫy cờ. 

- Thực hiện: Hội LHPN huyện. 

2.8. Đoàn VĐV Nông dân huyện: 
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- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: Tự chọn 

- Thực hiện: Hội Nông dân huyện 

2.9. Đoàn VĐV ngành giáo dục và đào tạo huyện: 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: đồng phục (nữ áo dài, nam áo trắng, quần sẫm) 

- Thực hiện: Phòng GD & ĐT huyện. 

2.10. Đoàn Y tế. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Phụ trách:  Phòng Y tế huyện. 

- Số người: 31 người. 

- Trang phục: theo ngành. 

- Thực hiện: Phòng Y tế huyện 

2.11. Đoàn trọng tài. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Phụ trách:  Trường THPT Mỹ Tho. 

- Số người: 61 người. 

- Trang phục: quần trắng, áo trắng. 

- Thực hiện: Trường THPT Mỹ Tho  

2.12. Đoàn VĐV Hội người cao tuổi. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 100 VĐV 

- Trang phục: áo dài tự chọn, vẫy cờ. 

- Thực hiện: Hội Người cao tuổi huyện.  

2.13. Đoàn võ thuật. 

- Có trưởng khối đi đầu. 

- Số VĐV: 61 VĐV 

- Trang phục: quy định 

- Thực hiện: Trung tâm VHTT&TT huyện.  

2.14. Đoàn cầm biển và hoa. 

- Số VĐV: 15 VĐV 

- Trang phục: áo dài tự chọn, cầm biển. 

- Thực hiện: Trung tâm VHTT&TT.  
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3. Sau khi dự lễ khai mạc, các khối diễu hành lùi về phía 2 đầu sân. 

Tổng lực lượng tham gia diễu hành: 918 người. 

Đề nghị các đoàn viết lời bình tóm tắt thành tích của đoàn mình gửi về Trung tâm 

VHTT-TT  huyện trước ngày 10/09/2022 hoặc email: congthongtinyy@gmail.com để 

tổng hợp và viết lời bình. 

Phương tiện đi lại của các khối do trưởng khối bố trí sắp xếp bảo vệ. 

* Tuyên truyền trên phương tiện thông tin trước Đại hội:  

- Phụ trách: Trung tâm VHTT-TT huyện. 

* Phòng Y tế: 

 Chuẩn bị cơ sở thuốc, bố trí trực chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia đại 

hội, chuẩn bị 01 xe cấp cứu chuyên dụng của ngành phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 

của đại biểu và vận động viên. 

- Phụ trách: Phòng Y tế huyện. 

* UBND Thị Trấn Lâm: 

 Đôn đốc dọn vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ cho khu vực thị trấn xanh, 

sạch đẹp (trước và sau ngày khai mạc). 

Đảm bảo an ninh khu vực Sân vận động huyện. 

Có phương án trông xe cho các đoàn đại biểu đến dự. 

* Kinh phí đảm bảo. 

 Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà 

nước huyện đảm bảo kinh phí theo quy định. 

III. Lực lượng tham gia đồng diễn. 

1. Đồng diễn Lân sư rồng. 

2. Đồng diễn trống hội. 

3. Đồng diễn võ thuật. 

4. Màn thể dục dưỡng sinh: 100 người cao tuổi  

* Các đoàn tham gia đồng diễn: Tập kết tại khu vực sân bóng chuyền huyện. 

* Thời gian tổng duyệt: Ngày 17/09/2022 (thứ Bảy) 

* Đơn vị hướng dẫn và diều hành chung Trung tâm VHTT&TT huyện. 

 

mailto:congthongtinyy@gmail.com
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IV. Phương án hai. 

Nếu do điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc do các yếu tố  khách quan không 

tổ chức Đại hội TDTT huyện ở sân vận động huyện: Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại 

Nhà VHTT huyện (sẽ bỏ phần diễu hành và các tiết mục đồng diễn). 

- Thành phần đại biểu và khách mời tham gia Lễ khai mạc: giữ nguyên 

- Riêng 14 đoàn VĐV: 15 người tham gia 

(Có chương trình Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Ý Yên lần thứ IX năm 2022 

(phương án 2) gửi kèm. 

Công tác chuẩn bị để thay đổi phương án sẽ thực hiện trong ngày 17/09/2022. 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Ý Yên lần thứ IX 

năm 2022, các thành viên BTC đại hội  lựa chọn VĐV, sắp xếp đội hình, bố trí thời gian 

luyện tập của khối mình đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên BTC để đại hội 

thành công tốt đẹp./. 

 

 T/M.BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Nguyễn Đức Du 
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