
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƢƠNG THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  75  /KH-UBND Hương Thủy, ngày 04 tháng 4 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao 

thị xã Hƣơng Thủy lần thứ IX, năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến 

tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; Kế hoạch số 

91/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND thị xã về việc tổ chức Đại hội Thể 

dục Thể thao thị xã lần thứ IX, năm 2021- 2022, UBND thị xã Hương Thủy xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Hương Thuỷ lần thứ 

IX, năm 2022 với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2022); chào mừng Festival Huế 2022; chào mừng Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á (SEA Games 31); kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh 

Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2022.  

 - Là dịp để biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của thị xã và đẩy 

mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

do Uỷ ban Thể dục Thể thao phát động, tạo nên bước phát triển của phong trào 

TDTT rộng khắp trên địa bàn toàn thị xã. 

 2. Yêu cầu: 

 - Tập hợp được đội ngũ vận động viên (VĐV) trên địa bàn thị xã và đông 

đảo quần chúng nhân dân tham gia, nòng cốt là lực lượng thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang tham gia tạo ra khí thế 

sôi nổi trong buổi lễ. 

 - Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX, năm 2022 tổ chức phải đảm bảo an 

toàn, chu đáo và nghiêm túc, tiết kiệm; có quy mô, nội dung phù hợp với điều kiện 

của địa phương, có hình thức phong phú và thu hút đông đảo quần chúng tham gia. 

 II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: 

 - Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ IX: Dự kiến 6 giờ 30, ngày 14 

tháng 5 năm 2022 (thứ Bảy). 

 - Tổng duyệt: Vào lúc 7 giờ 00, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (thứ Sáu). 

 2. Địa điểm: Tại sân vận động thị xã Hương Thủy. 

  

 



 

 III. CHƢƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT 

 * Phần I 

 1. Nghi thức: 

 - Diễu hành biểu dương lực lượng: 34 khối + Nghi thức 

 - Rước cờ Tổ quốc; cờ Đại hội; kiệu gánh chân dung Bác Hồ tập tạ; kiệu 

gánh Biểu tượng Đại hội; đội Hồng kỳ và các khối tham gia diễu hành. 

 - Các khối diễu hành gồm: Khối Nghi thức, khối THPT, khối THCS, khối 

câu lạc bộ, khối lực lượng vũ trang, khối CNVC - Lao động, khối đoàn thể, khối 

xã, phường, tổ trọng tài. 

 - Rước đuốc: Gồm 11 VĐV tiêu biểu (1 VĐV chạy đầu + 10 VĐV nam nữ 

chạy thành 2 hàng dọc).  

 - Đốt lửa truyền thống (mời đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Thị ủy thắp đuốc). 

 2. Nghi lễ: 

 - Chào cờ (Quốc ca). 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 - Diễn văn khai mạc Đại hội TDTT (Đồng chí Ngô Thị Ái Hương, PCT 

UBND thị xã, Trưởng BTC Đại hội TDTT thị xã trình bày). 

 - Tuyên thệ của vận động viên và trọng tài (VĐV, Trọng tài tiêu biểu). 

 - Trao cờ lưu niệm. 

 * Phần II: Chương trình đồng diễn 

 - Chủ đề: Chung tay xây dựng thị xã Hương Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

 - Thời lượng: khoảng 25 phút  

 - Lực lượng: khoảng 480 - 500 học sinh trường THPT Phú Bài. 

 * Phần III: Thi đấu các môn trong Lễ khai mạc Đại hội 

 - Kéo co; 

 - Nhảy bao bố. 

 IV. PHÂN CÔNG LỰC LƢỢNG - NỘI DUNG TRANG TRÍ 

 1. Về lực lƣợng tham gia diễu hành: Tổng số lực lượng tham gia trong lễ 

khai mạc: 4.300 đến 4.500 người. Lực lượng các khối đi thành 05 hàng ngang, 

15 hàng dọc và 01 cầm cờ Tổ quốc (trừ Khối Nghi thức). 

 a) Khối nghi thức: 

 - Đội cờ Tổ quốc: 8 học sinh nam. 

 - Ảnh Bác Hồ tập tạ: 10 học sinh (4 nam gánh, 6 nữ cầm dải lụa). 

 - Cờ Đại hội: 8 học sinh nam. 

 - Biểu tượng Đại hội: 10 học sinh (4 nam gánh, 6 nữ cầm dải lụa). 

 - Học sinh nữ mặc quần áo dài cầm bảng tên đơn vị: 35 học sinh. 

 *  hi ch   Lực lượng trên do trường THPT Phú Bài đảm nhiệm (trang 

phục nam là do Ban tổ chức trang bị, nữ quần áo dài trắng). 

 - Đội Hồng kỳ: 100 học sinh nam (Hàng ngang 5, hàng dọc 20) do trường 

THPT Hương Thuỷ đảm nhiệm, trang phục và cờ của đội Hồng kỳ là của Ban tổ 

chức trang bị. 



 

 - Đội trống: 10 học sinh do trường THCS Phú Bài đảm nhiệm (trang phục 

nghi thức Đội). 

 b) Khối THCS gồm các trƣờng: 

 - Trường TH&THCS Thuỷ Tân: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Thuỷ Lương: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Thuỷ Phù: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Thuỷ Dương: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Thuỷ Phương: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Thuỷ Châu: 76 học sinh. 

 - Trường THCS Phú Bài: 76 học sinh  

 - Trường THCS Thuỷ Thanh: 76 học sinh. 

 * Ghi chú: Lực lượng trên khi tham dự Đại hội TDTT mặc trang phục Thể dục. 

 c) Khối THPT, CĐ gồm các trƣờng: 

 - Trường THPT Phú Bài: 76 học sinh. 

 - Trường THPT Hương Thuỷ: 76 học sinh. 

 - Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế: 76 sinh viên. 

 - Trung tâm GDNN-GDTX: 76 học sinh. 

 * Ghi chú: Lực lượng trên khi tham dự Đại hội TDTT mặc trang phục Thể dục 

hoặc theo trang phục sẵn có của mỗi trường. 

 d) Khối Câu lạc bộ: 

 - Câu lạc bộ Taekwondo: 76 võ sinh. 

 - Câu lạc bộ người cao tuổi (Kinh Lạc Thao): 76 hội viên. 

 * Ghi chú: Lực lượng Câu lạc bộ Taekwondo  mặc trang phục võ phục; Câu 

lạc bộ người cao tuổi mặc trang phục của câu lạc bộ đơn vị m nh. 

 đ) Khối Lực lƣợng vũ trang: 

 - Trung đoàn 6 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: 76 cán bộ chiến sĩ. 

 - Tiểu đoàn CSCĐ Bộ công an: 76 cán bộ chiến sĩ. 

 - Dân quân tự vệ: 76 dân quân tự vệ (lực lượng này do BCH Quân sự thị xã 

huy động). 

 - Công an thị xã: 76 cán bộ chiến sĩ. 

 * Ghi chú: Lực lượng trên tham dự Đại hội TDTT mặc trang phục ngành 

hoặc trang phục Xuân - Hè. 

 e) Khối công nhân viên chức lao động: 

 - Ngành Giáo dục thị xã: 76 người. 

 - Đội ngũ Y tế: 76 người (Trang phục Y tế). 

 - Các phòng, ban, đơn vị thị xã: 76 người. 

 * Ghi chú: Lực lượng công nhân viên chức các phòng, ban, đơn vị thị xã 

do LĐLĐ thị xã huy động; trang phục tham dự Đại hội TDTT: Nữ áo dài; Nam 

quần âu sẫm màu, áo sơ mi có thắt cà vạt.  

  g) Khối Đoàn thể gồm: 

 - Hội LHPN thị xã: 76 người.  

 - Hội Nông dân thị xã: 76 người. 



 

 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã: 76 người.  

 * Ghi chú: Lực lượng do từng đơn vị huy động; trang phục tham dự Đại 

hội TDTT: Nữ áo dài; Nam quần âu sẫm màu, áo sơ mi có thắt cà vạt; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh mang áo TNVN có thắt cà vạt, quần âu sẫm màu. 

 h) Khối xã, phƣờng gồm: 

 10 xã, phường, mỗi xã phường điều động 76 người. (Trang phục: Nữ áo 

dài; Nam quần âu sẫm màu, áo sơ mi có thắt cà vạt). 

 2. Về lực lƣợng tham gia hƣ ng ứng trong Lễ khai mạc: 

 Hưởng ứng và tăng thêm lực lượng góp phần tạo khí thế sôi nổi của buổi 

Lễ khai mạc, yêu cầu các đơn vị sau huy động lực lượng tham gia Lễ khai mạc: 

 - Các trường THPT Phú Bài, THPT Hương Thủy, Trung tâm GDNN-

GDTX thị xã: 20 CBGVNV/mỗi trường. 

 - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS: bình quân 20 

CBGVNV/mỗi trường (Phòng GD&ĐT thị xã căn cứ tình hình thực tế các 

trường để điều động) 

 * Ghi chú: Lực lượng trên tham dự Đại hội TDTT mặc trang phục: Nữ áo 

dài; Nam quần âu sẫm màu, áo sơ mi có thắt cà vạt). 

  3. Về nội dung trang trí trong Lễ khai mạc: 

 - Pa nô: Ảnh Bác Hồ cầm tạ cân, Biểu tượng Đại hội và các hình ảnh cổ 

động liên quan đến ý nghĩa của Đại hội TDTT. 

 - Biểu ngữ:  

 + Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 

 + Chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Hương Thuỷ lần thứ IX, 

năm 2022. 

 + Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 + Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng. 

 + Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn. 

 + Sức khoẻ là hạnh phúc, kỷ lục là vinh quang. 

 + Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. 

 * Ghi chú: Trung tâm VH-TT&TT thị xã thực hiện các nội dung nêu trên. 

  V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Các khối diễu hành:  

 - Khối Nghi thức, khối Lực lượng vũ trang, khối THCS, khối THPT (đi 

theo nghi thức diễu hành) 

 - Khối trường Cao đẳng, dạy nghề, CNVCLĐ (Các phòng, ban, đơn vị thị 

xã; đội ngũ Y tế; ngành Giáo dục thị xã), khối đoàn thể, khối phường xã, Câu lạc 

bộ (đi b nh thường) 

 * Ghi chú: Diễu hành theo nhạc nền nhịp 2/4 (nhạc Hành tiến) 

  2. Khoảng cách giữa các khối:  

 Các khối phải đảm bảo cự ly hàng ngang, hàng dọc. Cự ly giữa các khối và 



 

các đơn vị phải giữ khoảng cách 20m (mỗi hàng ngang 05 người). 

 3. Về thời gian và một số quy định khác: 

 - Các đơn vị tham gia diễu hành phải viết tóm tắt về đơn vị, địa phương 

mình và thành tích về TDTT của đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức (thành tích 

chính xác, ngắn gọn, không dài quá 1/2 trang giấy A4 gửi về Trung tâm VH-

TT&TT thị xã Hương Thuỷ chậm nhất là ngày 28/4/2022 để tổng hợp thuyết 

minh trong phần diễu hành tại Lễ khai mạc. 

 - Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 13/5/2022, các đơn vị tham gia chương trình 

đồng diễn; khối nghi thức gồm: Đội cờ Tổ quốc, đội gánh ảnh Bác, đội cờ Đại hội, 

đội gánh Biểu tượng Đại hội, đội trống, đội Hồng kỳ tập trung tại sân vận động thị 

xã để tổng duyệt; các đoàn diễu hành, các xã, phường cử trưởng đoàn và người cầm 

cờ của đơn vị đến sân vận động thị xã để nhận vị trí tập kết của đoàn mình và tham 

gia diễu hành. 

 -  Các đoàn tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT như phân công ở trên phải 

có mặt đúng vị trí tại sân vận động thị xã vào lúc 6 giờ 00 phút ngày 14/5/2022 

để đảm bảo khai mạc Đại hội đúng giờ. Đối với các đơn vị diễu hành, xuất phát 

diễu hành từ vị trí tập kết ban đầu, diễu hành qua lễ Đài sau đó về vị trí tập kết 

theo quy định của Ban Tổ chức (có sơ đồ vị trí tập kết ban đầu, sơ đồ đường 

diễu hành trên sân, sơ đồ vị trí tập kết sau cùng kèm theo). 

 - Sau phần trao cờ lưu niệm, các khối rút về vị trí tập kết bước 3 theo quy 

định của Ban tổ chức để nhường phần sân cho lực lượng đồng diễn (lúc này đội 

Hồng Kỳ sẽ di chuyển đứng vòng quanh sân bóng, mặt hướng vào trong). 

 - Các đơn vị tham gia diễu hành phải có cờ Tổ quốc (cán dài 2,5m, kích 

thước cờ: 0,8m x 1,2m), cờ giấy hoặc hoa cầm tay theo quy định của Ban Tổ 

chức. Riêng bảng tên đơn vị và người cầm bảng tên đơn vị do Ban Tổ chức bố trí. 

 - Các đơn vị tham gia, các đoàn diễu hành phải cử người chịu trách nhiệm 

chỉ huy đội hình, cử người quản lý phương tiện đi lại và đồ dùng cá nhân của 

đoàn mình. Phương tiện đi lại để ở khoảng sân xi măng trước cổng A sân vận 

động và dọc đường Sóng Hồng, không được đưa xe đạp, xe máy vào sân vận 

động. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo đội hình tham dự Lễ và khi trở về phải bảo 

đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. 

  VI. KINH PHÍ  

 Trung tâm VH-TT&TT thị xã chủ động xây dựng dự trù kinh phí Lễ khai 

mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ IX, năm 2022 trình UBND thị xã. 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng VH&TT thị xã: Tham mưu các văn bản liên quan trong công tác 

tổ chức Lễ khai mạc Đại hội; chương trình, nội dung, sơ đồ các khối tham gia, 

thành phần đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia; kiểm tra đôn đốc các 

đơn vị, địa phương tham gia Lễ khai mạc theo kế hoạch.  

 - Chịu trách nhiệm huy động lực lượng Câu lạc bộ Người cao tuổi tham gia 

lễ khai mạc Đại hội. 

  2. Trung tâm VH-TT&TT thị xã:  

 - Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho Lễ 



 

Khai mạc (Đài đuốc, đuốc nhỏ, cột cờ, âm thanh, nhạc diễu hành, cờ Tổ quốc 

lớn, cờ Đại hội, Chân dung Bác Hồ tập tạ, Biểu tượng Đại hội, Hồng kỳ; trang 

phục đội Hồng kỳ, trang phục đội cờ Tổ quốc, trang phục đội cờ Đại hội, trang 

phục đội khiêng ảnh Bác, trang phục đội khiêng Biểu tượng, bảng tên đơn vị, 09 

chùm bong bóng bay tượng trưng cho 09 kỳ Đại hội…); trang hoàng trong, ngoài 

sân vận động, trên lễ đài; biên tập và cử phát thanh viên thuyết minh trong nghi 

thức diễu hành. 

 - Chủ động làm việc với trường THPT Phú Bài xây dựng Kế hoạch tổng 

thể, chi tiết chương trình đồng diễn, dự trù kinh phí chương trình đồng diễn báo 

cáo UBND thị xã trước ngày 08/4/2022.  

 - Huy động lực lượng trọng tài tham gia diễu hành và điều hành trong Lễ 

khai mạc, tuyển chọn vận động viên tiêu biểu, trọng tài tiêu biểu để rước đuốc 

và tuyên thệ. 

 - Chịu trách nhiệm huy động lực lượng Câu lạc bộ Taekwondo tham gia Lễ 

khai mạc Đại hội. 

 - Chủ động làm việc với Điện lực Hương Thủy đảm bảo nguồn điện ổn 

định cho buổi tổng duyệt và Khai mạc Đại hội TDTT thị xã.  

 - Tăng cường tuyên truyền trên Đài truyền thanh thị xã và Trạm truyền 

thanh của các xã, phường về Đại hội TDTT; xây dựng phóng sự các chuyên mục 

về Đại hội TDTT các cấp. 

 3. Phòng GD&ĐT thị xã: Huy động lực lượng ngành Giáo dục tham gia 

diễu hành; chỉ đạo các trường được điều động lực lượng tham gia diễu hành, lực 

lượng tham gia trong buổi Lễ khai mạc, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện về lực 

lượng trọng tài tham gia diễu hành và điều hành giải trong quá trình diễn ra Đại 

hội. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: Tham mưu cho UBND thị xã phân 

bổ nguồn kinh phí cho việc triển khai Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp thị xã và 

tham gia Đại Hội TDTT cấp tỉnh năm 2022.  

 5. Công an thị xã: Cử cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong quá trình diễn ra Đại hội TDTT cấp 

thị xã. Huy động lực lượng tham gia diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 

 6. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: Điều động lực lượng dân quân tự vệ tham 

gia diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội, rà phá chất nổ tại sân vận động 

thị xã đảm bảo cho Lễ khai mạc.  

7. Lực lƣợng vũ trang: các đơn vị lực lƣợng vũ trang đóng quân trên địa 

bàn: Huy động lực lượng tham gia diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 

 8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã: Huy động đội trống và huy động lực 

lượng đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành.  

 9. Liên đoàn Lao động thị xã: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn 

vị thị xã (trừ ngành GD&ĐT đã huy động theo kế hoạch được giao) tham gia 

diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 

 10. Hội Nông dân, Hội LHPN thị xã: Huy động lực lượng tham gia diễu 

hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 



 

 11. Trung tâm Y tế thị xã: Chuẩn bị thuốc men, dụng cụ sơ cứu, xe cứu 

thương và cử đội ngũ y, bác sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong Lễ khai mạc và 

trong thời gian diễn ra các môn thi đấu của Đại hội TDTT cấp thị xã. Huy động 

lực lượng tham gia diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 

 12. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hoạt động thể dục thể thao trong 

tháng 5 và Đại hội TDTT thị xã một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối tượng, 

khắp trên địa bàn.  

 - Huy động lực lượng tham gia diễu hành trong buổi Lễ khai mạc Đại hội. 

 - UBND phường Phú Bài bố trí địa điểm để xe cho các đơn vị, địa phương 

về tham dự Đại hội. 

 13. Trƣờng THPT Phú Bài: Huy động lực lượng tập luyện và tham gia 

màn đồng diễn, tham gia diễu hành, tham gia Khối nghi thức (Đội cờ Tổ quốc, 

Ảnh Bác Hồ tập tạ, cờ Đại hội, biểu tượng Đại hội và học sinh cầm bảng tên đơn 

vị), tham gia cổ vũ tại Đại hội TDTT thị xã lần thứ IX, năm 2022. Trên cơ sở 

chủ đề của Đại hội, Trường THPT Phú Bài xây dựng tổng thể các chương và nội 

dung chi tiết Chương trình đồng diễn báo cáo UBND thị xã trước ngày 

08/4/2022. 

 14. Trƣờng THPT Hƣơng Thủy: Huy động lực lượng tập luyện và tham 

gia đội Hồng kỳ, tham gia diễu hành, tham gia cổ vũ tại Đại hội TDTT thị xã lần 

thứ IX, năm 2022. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Hương 

Thuỷ lần thứ IX, năm 2022, UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận                     
- Sở VH&TT;                                         
- Ban Thường vụ Thị ủy;                                                      
- TT HĐND, UBND thị xã; 

- Các thành viên BTC Đại hội TDTT;    

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;                                      

- UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị tham gia diễu hành Lễ khai mạc;                                                

- VP: LĐ&CV;  

- Lưu VT.                                                                                                                    
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