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KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang
lần thứ IX năm 2022
Căn cứ Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm 2021; Văn bản số 3868/UBND-KGVX ngày
11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội
Thể dục thể thao các cấp;
Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên
Quang lần thứ IX, năm 2022.
Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, năm
2022 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội, nội dung cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Đại hội diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26/6/2022, cụ thể:
1. Khai mạc Đại hội
- Thời gian: Từ 07 giờ 00’, ngày 24/6/2022,
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
2. Tổng duyệt Chương trình khai mạc Đại hội
- Thời gian: Từ 07 giờ 00’, ngày 22/6/2022.
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
3. Tập luyện màn đồng diễn
- Thời gian: Tập luyện dự kiến từ ngày 05/6/2022 đến ngày 19/6/2022; hợp
luyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 21/6/2022.
- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, Trường THPT Nguyễn Văn Huyên
và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
4. Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu
- Thời gian: 14h00’, ngày 23/6/2022.
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- Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Bế mạc Đại hội
- Thời gian: Dự kiến 14h00’, ngày 26/6/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường, Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
II. NỘI DUNG
A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1. Đại biểu mời dự Khai mạc (khoảng 300 người):
1.1. Đại biểu Trung ương (dự kiến 25 người): Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của
Quốc hội; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư
lệnh Quân khu 2; lãnh đạo Tổng cục Thể dục, Thể thao; đại diện lãnh đạo Vụ Thể
thao thành tích cao, Vụ Thể thao quần chúng thuộc Tổng cục Thể dục, Thể thao.
1.2. Đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch 11 tỉnh (khoảng 55 người): Hà Giang, Hòa Bình, Yên
Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh
Phúc, Lào Cai.
1.3. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang (khoảng 200 người) :
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh.
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần
thứ IX năm 2022.
1.4. Phóng viên cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương:
Khoảng 20 người.
- Đài Truyền hình Việt Nam.
- Báo chuyên ngành thể thao.
- Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Thông tấn xã Việt Nam.
- Báo Nhân dân.
- Báo Văn hóa.
- Báo Tuyên Quang.
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- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Cổng thông tin điện tử tỉnh.
2. Lực lượng huy động tham gia diễu hành, đồng diễn và phục vụ các
nghi thức tại Lễ khai mạc: 2.600 người.
3. Chương trình khai mạc Đại hội
3.1. Phần lễ:
3.1.1. Lễ nhận lửa truyền thống:
- Thời gian: 6h30’, ngày 24/6/2022.
- Địa điểm lấy lửa: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; 03 vận động viên tiêu biểu nhận đuốc, 30 vận động viên hộ tống (mặc trang
phục thể thao).
- Nội dung: Tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng
chí lãnh đạo tỉnh châm lửa, trao đuốc cho vận động viên, 03 vận động viên nhận
đuốc cùng 30 vận động viên hộ tống lưu lửa.
3.1.2. Thứ tự các nội dung trong Lễ khai mạc Đại hội:
* Từ 6h30’ đến 7h00’: Ban Tổ chức đón và mời đại biểu, Đoàn Chủ tịch
Đại hội ổn định vị trí.
* Từ 7h00’ đến 7h50’: Diễu hành theo các khối.
- Khi Đoàn Chủ tịch và các đại biểu ổn định vị trí, đồng chí tổng chỉ huy
phát lệnh diễu hành (Tổng chỉ huy do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công).
- Khoảng cách diễu hành giữa các khối là 20m, mỗi khối đi thành 5 hàng
dọc, đi đầu mỗi khối có một học sinh cầm biển đoàn, tiếp theo là đồng chí trưởng
đoàn, sau cùng là các thành viên của đoàn.
- Dẫn chương trình thuyết minh các khối khi đi qua khán đài.
- Khi đi qua lễ đài, biển đoàn hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Khối lực lượng
vũ trang khi diễu hành đi theo điều lệnh duyệt binh. Các khối tham gia diễu hành
mặc đồng phục; vận động viên các huyện, thành phố mặc trang phục thể thao, cầm
cờ Đảng, cờ Tổ quốc hoặc hoa (cờ Tổ quốc bằng giấy nền đỏ sao vàng có cán nhỏ)
vẫy chào khi đi qua khán đài.
- Thứ tự các khối tham gia diễu hành, như sau:
* Khối rước cờ Tổ quốc:
- Số lượng 08 chiến sĩ (nam) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Quân phục theo nghi lễ nhà nước.
* Khối rước cờ Olympic:
- Số lượng 08 chiến sĩ (nam) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Quân phục theo nghi lễ nhà nước.
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* Khối rước chân dung Bác Hồ:
- Số lượng 08 học sinh nữ và 04 học sinh nam Trường THPT Nguyễn Văn
Huyên thực hiện.
- Trang phục: Nam mặc quần áo thể thao, đi giầy ba ta trắng; nữ mặc bộ
quần áo dài truyền thống đi giày hoặc dép có quai hậu.
* Khối rước biểu tượng Đại hội TDTT:
- Số lượng 08 học sinh nữ và 04 học sinh nam Trường THPT Nguyễn Văn
Huyên thực hiện.
- Trang phục: Nam mặc quần áo thể thao, đi giầy ba ta trắng; nữ mặc bộ
quần áo dài truyền thống.
* Khối Hồng kỳ:
- Số lượng 200 học sinh nam trường THPT Nguyễn Văn Huyên thực hiện.
- Trang phục: quần áo thể thao, đi giầy ba ta trắng.
* Khối sĩ quan Quân đội:
- Số lượng 104 sĩ quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện.
- Trang phục: Quân phục theo nghi lễ nhà nước.
- Chuẩn bị 01 quân kỳ, 02 sĩ quan bồng súng.
* Khối sĩ quan Công an:
- Số lượng 104 sĩ quan, Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện.
- Trang phục: Cảnh phục theo nghi lễ nhà nước.
- Chuẩn bị 01 quốc kỳ, 02 sĩ quan bồng súng.
* Khối dân quân:
- Số lượng 101 dân quân tự vệ, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
chỉ đạo thực hiện.
- Trang phục: Quần áo dân quân tự vệ.
* Khối học sinh Trung học cơ sở:
- Số lượng 200 học sinh (nam, nữ), Trường THCS Lê Quý Đôn thực hiện.
- Trang phục: Quần, áo đồng phục, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối học sinh Trung học phổ thông:
- Số lượng 200 học sinh (nam, nữ), Sở Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo, thực hiện.
- Trang phục: Quần, áo đồng phục học sinh, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối sinh viên:
- Số lượng 200 sinh viên (nam, nữ), Trường Đại học Tân Trào thực hiện.
- Trang phục: Quần đen, áo trắng, cầm hoa hoặc cờ giấy.
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* Khối thiếu niên:
- Số lượng 101 học sinh (nam, nữ), Tỉnh đoàn Tuyên Quang thực hiện.
- Trang phục: Quần áo các dân tộc, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
- Số lượng 101 đoàn viên, thanh niên (nam, nữ), Tỉnh đoàn Tuyên Quang thực hiện.
- Trang phục: Quần sẫm màu, áo đoàn thanh niên, đi giầy hoặc dép có quai
hậu, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối phụ nữ:
- Số lượng 101 phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Nữ mặc bộ quần áo dài, đi giầy hoặc dép có quai hậu, cầm hoa
hoặc cờ giấy.
* Khối nông dân:
- Số lượng 101 người, Hội Nông dân tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Mặc trang phục nông dân, đi giầy hoặc dép có quai hậu, cầm
hoa hoặc cờ giấy.
* Khối công chức, viên chức:
- Số lượng 101 người (nam, nữ), Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Nam quần áo công sở, đi giầy da; nữ áo dài, đi giầy hoặc dép
có quai hậu, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối công nhân:
- Số lượng 101 người (nam, nữ), Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Quần áo đặc thù của các ngành, nghề; cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Khối cựu chiến binh:
- Số lượng 101 người, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện.
- Trang phục: Quân phục.
* Khối người cao tuổi:
- Số lượng 200 hội viên người cao tuổi, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh
thực hiện.
- Trang phục: Quần, áo trắng, giầy ba ta trắng, cầm hoa hoặc cờ giấy.
* Các khối vận động viên:
- Đoàn vận động viên huyện Lâm Bình: Số lượng 51 vận động viên, mặc
trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên huyện Na Hang: Số lượng 51 vận động viên, mặc
trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên huyện Chiêm Hóa: Số lượng 51 vận động viên, mặc
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trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên huyện Hàm Yên: Số lượng 51 vận động viên, mặc
trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên thành phố Tuyên Quang: Số lượng 51 vận động viên,
mặc trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên huyện Yên Sơn: Số lượng 51 vận động viên, mặc
trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên huyện Sơn Dương: Số lượng 51 vận động viên, mặc
trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Số lượng 51 vận động viên,
mặc trang phục thể thao.
- Đoàn vận động viên Công an tỉnh: Số lượng 51 vận động viên, mặc trang
phục thể thao.
* Khối trọng tài:
Số lượng 50 người, trang phục quần, áo thể thao, đi giầy thể thao
(Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và Trường Đại học Tân
Trào thực hiện).
3.1.3. Các lực lượng phục vụ
- Khối rước đuốc: Số lượng 33 vận động viên, trang phục: Quần, áo thể thao,
giầy ba ta trắng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh thực hiện.
- Đội cầm biển, bê cờ, hoa: Số lượng 50 học sinh nữ (30 em cầm biển tên đoàn,
20 em bê hoa, cờ lưu niệm); trang phục: áo dài trắng, đi giầy hoặc dép có quai hậu. Sở
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Văn Huyên thực hiện.
- Đội nghi thức: Số lượng 51 em, trang phục: Nghi thức đội, kèm theo nhạc cụ.
Tỉnh đoàn Tuyên Quang chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi
tỉnh thực hiện.
* Từ 7h50’ đến 08h15’:
- Giới thiệu vận động viên rước đuốc: Khi đoàn cuối cùng vào vị trí tập kết
trong sân; 03 vận động viên cầm đuốc và 30 vận động viên hộ tống chạy từ
Đền thờ Bác Hồ vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành theo đường băng về đứng
dưới chân đài lửa, vận động viên trao đuốc cho đồng chí Lãnh đạo tỉnh để châm
đuốc vào đài lửa. (MC dẫn chương trình).
- Chào cờ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch và đại biểu
- Giới thiệu đồng chí Trưởng ban Tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu vận động viên và trọng tài lên tuyên thệ.
- Mời các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn (mời các
trưởng đoàn bước lên xếp thành một hàng ngang trước khán đài.
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- Mời đồng chí lãnh đạo tỉnh lên đánh trống khai Hội.
(điều hành các nội dung trên do đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch - Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội thực hiện).
* Sau khi kết thúc trống khai hội, các khối trên sân di chuyển về vị trí theo
hướng dẫn của Ban Tổ chức để thực hiện chương trình đồng diễn. Khối hồng kỳ di
chuyển đứng thành hàng xung quanh sân làm nền cho chương trình đồng diễn (Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh điều hành).
3.2. Phần hội (từ 8h15’ đến 8h50’):
Đồng diễn chào mừng Đại hội: (MC dẫn chương trình).
- Màn 1: 200 hội viên người cao tuổi thành phố Tuyên Quang.
- Màn 2: 200 võ sinh môn phái Nam Hồng Sơn.
- Màn 3: 1000 sinh viên Trường Đại học Tân Trào, 200 học sinh khối hồng kỳ
Trường THPT Nguyễn Văn Huyên.
B. TỔ CHỨC CÁC MÔN THI ĐẤU
Tổng số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội: 15 môn, trong đó:
1. Các môn đã tổ chức thi đấu trước Đại hội (7 môn): Việt dã tiền phong,
Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, bơi Thiếu niên, Quần vợt, bóng đá.
2. Các môn thi đấu trong Đại hội (8 môn):
- Pencak Silat, Cờ vua,Cầu lông trẻ: Thi đấu tại Nhà thi đấu, Trường Đại
học Tân Trào.
- Điền kinh: Thi đấu tại Sân vận động, Trường Đại học Tân Trào.
- Đẩy gậy, Cà kheo, Kéo co, Tung còn: Thi đấu tại Sân trung tâm thể thao,
Trường Đại học Tân Trào.
* Tất cả các môn thi đấu trong Đại hội sẽ được tổ chức ngay sau khi kết
thúc chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022.
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Thời gian: Dự kiến 14h00’ ngày 26/6/2022.
2. Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào.
3. Đại biểu mời
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh.
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

8
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
- Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.
4. Chương trình bế mạc:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức
Đại hội).
- Báo cáo kết quả chuyên môn, trao giải thưởng các nội dung thi đấu (Ban
Tổ chức Đại hội ).
- Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội (nếu có).
- Phát biểu bế mạc Đại hội (đồng chí Trưởng ban Tổ chức Đại hội).
- Kết thúc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ chung
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung
được phân công tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh và Kế hoạch này chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn
thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
thể, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị nội dung, kế
hoạch triển khai, tổ chức mọi hoạt động của Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về kịch bản, đạo diễn, tổ chức luyện tập và thực hiện
chương trình diễu hành, màn đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội.
- Xây dựng ma két trang trí, giấy mời đại biểu dự Lễ khai mạc, bế mạc; kịch
bản chi tiết, phân công nhiệm vụ điều hành, dẫn chương trình tại Lễ khai mạc, bế
mạc Đại hội.
- Xây dựng, ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang
lần thứ IX năm 2022.
- Tham mưu danh sách đại biểu mời; chuẩn bị bài diễn văn khai mạc của
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; lên sơ đồ vị trí, thứ tự của các khối diễu hành, viết
lời bình, chuẩn bị nhạc nền trong diễu hành và phân công người dẫn chương trình,
đọc lời bình cho các khối diễu hành.
- Tham mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban phục vụ để thực
hiên các nội dung của Đại hội.
- Chuẩn bị trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài phục vụ Chương trình tổng
duyệt và Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.
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- Chuẩn bị tốt các nghi thức truyền lửa và thắp lửa trong khai mạc Đại hội.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm liên hệ nơi
ăn, nghỉ cho các đoàn vận động viên về dự Đại hội (nếu các đơn vị có nhu cầu);
xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu dự Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội; bố trí địa
điểm ăn, nghỉ và đón tiếp các đại biểu là khách mời Trung ương và lãnh đạo các
tỉnh bạn về dự khai mạc Đại hội.
2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Thẩm định danh sách đại biểu mời, gửi giấy mời đại biểu dự Lễ khai mạc, bế mạc;
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu bài diễn văn khai mạc của
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí địa điểm ăn, nghỉ và đón
tiếp các đại biểu là khách mời Trung ương và lãnh đạo các tỉnh bạn về dự khai mạc
Đại hội; phân công công chức, nhân viên tham gia công tác lễ tân phục vụ Đại hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên
quan kiểm tra, đôn đốc, rà soát, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung,
công việc báo cáo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Đại hội.
2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Phân công người làm nhiệm vụ tổng chỉ huy, phát lệnh diễu hành và điều
hành nghi lễ chào cờ.
- Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và chuẩn bị các điều kiện cho lực lượng
tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội theo nội dung Kế hoạch.
- Tổ chức đoàn vận động viên của đơn vị tham dự Lễ khai mạc đảm bảo
trang phục theo quy định.
- Chịu trách nhiệm rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trong khu vực tổ chức Đại hội và
các địa điểm tổ chức thi đấu; quản lý phương tiện bay Flycam theo quy định.
- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm
vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong Lễ khai mạc Đại hội.
2.4. Công an tỉnh
- Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và chuẩn bị các điều kiện cho lực
lượng tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội theo nội dung Kế hoạch.
- Tổ chức đoàn vận động viên của đơn vị tham dự Lễ khai mạc đảm bảo
trang phục theo quy định.
- Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại nơi nghỉ của các đoàn và tại
Lễ khai mạc, bế mạc, các điểm thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết phân luồng xe, bãi đỗ xe tại Lễ khai mạc, bế
mạc Đại hội, đảm bảo không bị ùn tắc giao thông, không ảnh hưởng đến việc đi lại
của nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường.
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2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo huy động học sinh các trường THPT
tham gia các khối diễu hành và lực lượng phục vụ Đại hội (đội cầm biển, bê cờ, hoa)
theo quy định tại nội dung Kế hoạch này.
2.6. Sở Y tế
- Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian
diễn ra Đại hội.
- Chuẩn bị thuốc, vật tư, dụng cụ y tế; bố trí xe cứu thương và bác sĩ thường
trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực
phẩm nơi ăn, nghỉ của khách và các đoàn vận động viên tham gia Đại hội.
2.7. Sở Thông tin Truyền thông
- Chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quảng bá, giới thiệu các hoạt động của Đại hội.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo phục vụ kết nối đường truyền tín
hiệu, truyền hình trực tiếp chương trình Lễ khai mạc.
2.8. Trường Đại học Tân Trào
- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi
đấu Thể dục thể thao tỉnh) tổ chức tập luyện và biểu diễn chương trình đồng diễn
tại Lễ khai mạc Đại hội.
- Tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm tập luyện màn đồng diễn và tổ chức thi
đấu: Sân bãi, Nhà thi đấu, trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho tổ chức thi đấu các
môn trong chương trình Đại hội.
- Huy động đủ số lượng sinh viên (1000 sinh viên), thực hiện các nội dung
công việc trong kế hoạch tổ chức Đại hội và đảm bảo kế hoạch học tập theo
chương trình.
2.9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Xây dựng
kế hoạch tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức Đại hội; xây dựng chương
trình chuyên trang, chuyên mục và các phóng sự tuyên truyền về Đại hội, phản ánh
quá trình tổ chức Đại hội. Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội trên
Kênh TTV và Báo Tuyên Quang online.
2.10. Công ty Điện lực Tuyên Quang: Đảm bảo nguồn điện ổn định liên
tục tại Lễ khai mạc, bế mạc và các điểm thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao
(khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành và khu vực Trường Đại học Tân Trào).
2. 11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.
- Chỉ đạo tuyển chọn lực lượng, tổ chức đoàn tham gia thi đấu các môn
trong Đại Hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Huy động lực lượng tham gia diễu hành theo Kế hoạch.
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2.12. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
- Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện để các lực lượng (người cao tuổi, học
sinh thuộc các trường trung học cơ sở) tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội
theo đúng nội dung tại Kế hoạch.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố thường
xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, giới thiệu, phản ánh các hoạt động của Đại hội
Thể dục thể thao tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công tác
tuyên truyền, trang trí đường phố tại thành phố Tuyên Quang. Treo băng zôn tuyên
truyền về Đại hội tại các trục đường chính thời gian trước và trong những ngày
diễn ra Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội.
2.13. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông
dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ban đại diện Hội
Người cao tuổi tỉnh: Huy động đủ lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc
Đại hội theo nội dung Kế hoạch và đảm bảo về trang phục, đạo cụ (hoa, cờ...).
Trên đây là Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên
Quang lần thứ IX năm 2022. Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố chủ động về kinh phí, chuẩn bị và tổ chức các nội dung, nhiệm vụ được
phân công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự thành
công của Đại hội. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn
vị kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để
xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Tổng cục TDTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Hội Người cao tuổi tỉnh;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; (t.hiện)
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng THVX;
- Lưu: VT, THVX (Ntg).

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hoàng Việt Phương

