BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI TDTT TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1507 /CTr-BCĐ

Kon Tum, ngày 18 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum
lần thứ VII năm 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 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; các Kế hoạch của Ủy ban
nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 3152/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 về việc tổ
chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum
lần thứ VII năm 2022 và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;
Kế hoạch số 3207/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh một số
nội dung tại Kế hoạch số 3152/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể
dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 và tham gia Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ IX năm 2022.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 2722-CV/VPTU
ngày 18 tháng 5 năm 2022 về Chương trình tổng thể Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể
dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022.
Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII ban hành
Chương trình tổng thể Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum
lần thứ VII năm 2022, như sau:
I. CÔNG TÁC TRƯỚC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI
- Truyên tuyền Đại hội Thể dục thể thao: Từ tháng 4/2022 đến ngày
22/6/2022. Tuyên truyền cao điểm từ ngày 08/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022.
(Tổ chức tuyên truyền theo Kế hoạch số 53/KH-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2022
của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022).
- Tập luyện đồng diễn: Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 14/6/2022 (Có kịch bản
chương trình riêng).
- Tổng duyệt Chương trình Lễ khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày
11/6/2022 tại Sân vận động tỉnh Kon Tum.
- Tổ chức thi đấu 10 môn thể thao trước khai mạc Đại hội(1).
II. TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1. Thời gian: 07h30, ngày 14 tháng 6 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức: Tại Sân vận động tỉnh Kon Tum.
3. Thành phần tham dự Lễ khai mạc: Dự kiến khoảng 9.000 người.
- Đại biểu mời:
(1)

Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bóng đá, bơi, việt dã, Taekwondo, Karate, yoga.
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+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao.
+ Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hà Nội + Văn phòng
đại diện tại Đà Nẵng).
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh:
Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
+ Lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.
+ Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia III Đà Nẵng.
+ Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh.
+ Đại biểu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (đang cư trú trong tỉnh).
+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đoàn thể; lực lượng vũ trang.
+ Lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân; Phòng Văn hóa, Thông
tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố.
+ Lãnh đạo Sư đoàn 10.
+ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội.
(dự kiến khoảng 300 đại biểu có danh sách kèm theo)
- 30 đoàn tham gia Đại hội tham gia diễu hành biểu dương lực lượng (khoảng
2110 người).
- Lực lượng học sinh, sinh viên, Nhân dân thành phố Kon Tum dự xem trên
khán đài: 6.090 người.
+ Học sinh các trường Trung học phổ thông: 3.090 em.
+ Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng: 1.000 em.
+ Nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum: 1.500 người.
- Lực lượng đồng diễn: 1.000 người.
(chi tiết tại phụ lục 2 và 3 kèm theo).
4. Nội dung thực hiện
a) Chương trình Lễ khai mạc, gồm phần lễ và phần hội (chi tiết tại phụ lục số
01 kèm theo).
b) Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội: Dự kiến 21 đồng chí (chi tiết tại phụ lục
số 02 kèm theo).
c) Thành phần tham gia và thứ tự các đoàn diễu hành biểu dương lực lượng: Dự
kiến 30 đoàn (chi tiết tại phụ lục số 03 kèm theo).
d) Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện (Tại phụ lục số 04 kèm theo).
III. TỔ CHỨC THI ĐẤU 08 MÔN THỂ THAO TRONG ĐẠI HỘI
Thời gian và địa điểm: Từ ngày 14/6/2022 đến 20/6/2022 tại thành phố Kon
Tum.
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Thời gian
TT

Môn

01

Điền kinh

02

Bắn ná

03

Bắn nỏ

04 Bóng chuyền

Họp
chuyên
môn

Khai mạc

Thi đấu

Bế mạc

Địa điểm thi
đấu
Sân vận động
tỉnh
Trung tâm Văn
hóa Thể thao
Thanh thiếu
nhi tỉnh

08h00
ngày
08/6/2022

14h00,
ngày
18h30 ngày
20/6/2022
Nhà Thi đấu
16/6/2022
tại Trung
Liên đoàn Lao
14/6 tại Sân vận
tâm Văn
động tỉnh
động tỉnh 20/6/2022
hóa Thể
Kon Tum.
thao Thanh Trung tâm Văn
hóa Thể thao
Thiếu nhi
tỉnh Kon Thanh thiếu nhi
tỉnh
Tum

05

Đẩy gậy

06

Kéo co

07

Cà kheo

Sân vận động
tỉnh

08

Billiards&
snooker

Thông báo sau

IV. LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI TDTT
1. Thời gian: 14h00, ngày 20 tháng 6 năm 2022.
2. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh Kon Tum,
đường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Thành phần tham dự Lễ bế mạc
- Đại biểu mời:
+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao.
+ Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các huyện, thành
phố.
+ Lãnh đạo Sư đoàn 10.
+ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội.
- Các đoàn tham gia Đại hội: Mỗi đoàn đảm bảo 15 người trở lên.
- Học sinh trường Trung học phổ thông: 1000 em.
4. Nội dung chương trình: Đón tiếp đại biểu; Văn nghệ chào mừng; Ổn định
tổ chức; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kết quả chuyên môn; Trao
thưởng; Bế mạc Đại hội (Tại phụ lục số 05 kèm theo).
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V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
- Công tác tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao.
- Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng KRT - Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.
- Bảo vệ, y tế, vệ sinh môi trường, điện (có máy phát điện dự phòng), nước, lực
lượng tình nguyện, hướng dẫn, nhà vệ sinh lưu động, giữ xe, lực lượng phục vụ...
VI. CÔNG TÁC SAU ĐẠI HỘI
1. Tổ chức họp rút kinh nghiệm; đánh giá kết quả và đề nghị khen thưởng cho
các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Tiểu ban của Ban Tổ chức Đại hội (theo Quyết định số 242/QĐ-BTC
ngày 25 tháng 11 năm 2021), các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
căn cứ nhiệm vụ đã được phân công chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn
vị liên quan để triển khai thực hiện.
2. Đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà
Nẵng tại Kon Tum sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia theo thời gian kế hoạch./.
Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Tổng cục Thể dục thể thao (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sư đoàn 10;
- Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số
111/QĐ-UBND ngày 09/02/2021, Quyết định số
555/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số
113/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 (t/h);
- Các thành viên Ban Tổ chức tại Quyết định số
2205/QĐ-BCĐ ngày 29/6/2021 (t/h);
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Nguyễn Đình Cầu;
- Lưu VT, HCQT, KGVX.THT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Y Ngọc
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Phụ lục 01:
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
TT
I
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13

II
14
15

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
PHẦN LỄ

GHI CHÚ

Đón tiếp đại biểu, khách mời,
Ban tổ chức
Đoàn chủ tịch.
Chương trình Nghệ thuật
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật
chào mừng Đại hội
tỉnh
Dự kiến
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
Đoàn Chủ tịch
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
lịch
21 người
Diễu hành biểu dương lực Đài phát thanh và Truyền hình Có sơ đồ kèm
lượng
tỉnh (MC đọc lời giới thiệu)
theo
Công an tỉnh, Vận động viên
Đại diện
Thường trực
Rước đuốc, châm lửa đài đuốc tiêu biểu
(Trung tâm Huấn luyện và thi
Tỉnh ủy
Đại hội
đấu thể dục thể thao)
Chào cờ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
biểu
Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể
Phát biểu khai mạc Đại hội
dục thể thao tỉnh
Lãnh đạo
Phát biểu của Bộ Văn hóa Thể Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao Bộ Văn hóa,
Thể thao và
thao và Du lịch
và Du lịch
Du lịch
Tuyên thệ vận động viên
Đại diện vận động viên
Tuyên thệ trọng tài
Đại diện trọng tài
Đánh trống khai hội
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
Lãnh đạo
Bộ Văn hóa,
Thể thao và
Tặng cờ lưu niệm và hoa cho
Du lịch, Lãnh
các đoàn vận động viên và các Ban Tổ chức
đạo tỉnh, Đại
đoàn tham gia diễu hành
diện Ban Chỉ
đạo, Ban Tổ
chức
PHẦN HỘI
Chương trình đồng diễn "Thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(có kịch bản
thao Kon Tum - Hội tụ - Phát
riêng)
triển"
Kết thúc lễ khai mạc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch MC
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Phụ lục 02:
ĐOÀN CHỦ TỊCH
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
1

Đ/c Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

2
3

Đ/c A Pớt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy

4

Đ/c Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

5

Đ/c U Huấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh

6
7

Đ/c Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh
Đ/c Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội

Đ/c Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
9
ủy
10 Đ/c Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
8

11

Đ/c Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy

Đ/c Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy
Đ/c Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an
13
tỉnh
12

Đ/c Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh
15 Đ/c Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum
14

16 Đ/c Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17 Đ/c Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ
chức Đại hội
19 Đ/c Xiêng Thanh Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.
18

20 Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
21 Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao.
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Phụ lục 03:
THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ THỨ TỰ CÁC ĐOÀN DIỄU HÀNH
BIỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG TẠI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC
THỂ THAO TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022
TT
1
2

Thứ tự đoàn
diễu hành
Cờ Tổ quốc
Cờ Đại hội

3 Kiệu ảnh Bác Hồ
4 Khối Hồng kỳ
5

Đoàn Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

6 Đoàn Công an tỉnh
Đoàn Bộ Chỉ huy
Biên phòng tỉnh
Đoàn Bộ Chỉ huy
8
Sư đoàn 10
Đoàn Cựu chiến
9
binh
Đoàn Người cao
10
tuổi
7

Số lượng
08 nam
08 nam

110 nam
100 nam
100 nam
100 nam
100 nam
100 nam, nữ
100 nam, nữ

100 nữ

Đoàn Liên đoàn
Lao động tỉnh

200 nam, nữ

14 Đoàn Tỉnh đoàn

100 nam, nữ

13

Công an tỉnh
Trường THPT Kon Tum

06 nam,08 nữ Trường THPT Kon Tum

11 Đoàn Nông dân tỉnh 100 nam, nữ
12 Đoàn Phụ nữ tỉnh

Thành phần

15 Đoàn Sở Y tế
100 nam, nữ
Đoàn cán bộ, giáo 100 nam, nữ
viên, vận động viên
16
Sở Giáo dục và Đào
tạo
Đoàn vận động viên 50 nam, nữ
17
huyện Kon Rẫy
trở lên
Đoàn vận động viên 50 nam, nữ
18
huyện Kon Plông
trở lên
Đoàn vận động viên 50 nam, nữ
19
huyện Sa Thầy
trở lên
Đoàn vận động viên 50 nam, nữ
20
huyện Đăk Hà
trở lên

Trường THPT Kon Tum
Khối Hạ sĩ quan + Khối Sĩ
quan
Khối chiến sĩ + khối Cán
bộ
Khối Hạ sĩ quan + Khối Sĩ
quan.
Khối Hạ sĩ quan + Khối Sĩ
quan.
Hội Cựu chiến binh

Ghi chú
Trang phục lễ
Trang phục thể thao
Nam trang phục thể
thao, nữ trang phục áo
dài
Trang phục thể thao
Trang phục ngành
Trang phục ngành
Trang phục ngành
Trang phục ngành
Trang phục Quân đội

Ban Đại diện Hội người
Trang phục đồng diễn
cao tuổi tỉnh
Hội Nông dân tỉnh
Trang phục các thành
phần dân tộc
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trang phục áo dài
+ 100 cán bộ, công chức,100 trang phục quần áo
viên chức
công nhân, 100 trang
+ 100 công nhân
phục Công sở.
Trang phục Đoàn thanh
Cán bộ, đoàn Viên
niên.
Cán bộ, bác sỹ, y tá
Trang phục của ngành
Cán bộ, giáo viên, vận
Trang phục Thể thao
động viên
Cán bộ, vận
Nhân dân
Cán bộ, vận
Nhân dân
Cán bộ, vận
Nhân dân
Cán bộ, vận
Nhân dân

động viên,

Trang phục thể thao

động viên,

Trang phục thể thao

động viên,

Trang phục thể thao

động viên,

Trang phục thể thao
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đoàn vận động viên
huyện Đăk Tô
Đoàn vận động viên
huyện Ngọc Hồi
Đoàn vận động viên
huyện Đăk Glei
Đoàn vận động viên
huyện Tu Mơ Rông
Đoàn vận động viên
huyện Ia H’Drai
Đoàn vận động viên
thành phố Kon Tum
Đoàn vận động viên
các Sở, ngành
Đoàn vận động viên
Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh
Đoàn vận động viên
Công an tỉnh
Đoàn Trọng tài
TỔNG CỘNG

50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên
50 nam, nữ
trở lên

Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
Nhân dân
Cán bộ, vận động viên,
công chức, viên chức
Cán bộ, vận động viên

50 nam, nữ
Cán bộ, vận động viên
trở lên
30 trọng tài Lực lượng trọng tài
2.110 người

Trang phục thể thao
Trang phục thể thao
Trang phục thể thao
Trang phục thể thao
Trang phục thể thao
Trang phục thể thao
Trang phục Thể thao
Trang phục Thể thao
Trang phục Thể thao
Trang phục trọng tài

* Lưu ý:
- Các Đoàn về tham dự Lễ mặc trang phục của ngành, đơn vị mình và 01 cờ Tổ
quốc. Các đoàn diễu hành cầm cờ (kích thước 14 x 21 cm, do các đơn vị, địa phương
tự đảm bảo) bằng tay phải. Khi diễu hành qua lễ đài, vẫy cờ chào mừng. Riêng các
lực lượng vũ trang thực hiện đi duyệt binh qua lễ đài (không cầm cờ trên tay).
- Các đoàn tham gia diễu hành và các lực lượng về tham dự lễ khai mạc phải
có mặt và tập kết vào vị trí quy định của Ban Tổ chức tại sân vận động tỉnh Kon Tum
trước 06h15 ngày 14 tháng 6 năm 2022.
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Phụ lục 04:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các lực lượng phục vụ Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
Đại hội
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung phát
biểu khai mạc, bế mạc Đại hội; thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp, bố trí nơi
ăn, nghỉ cho đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại biểu trong tỉnh, các tỉnh
về tham dự Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.
- Xây dựng ma két Giấy mời, trang trí Lễ khai mạc, bế mạc, các cụm Pa nô,
băng rôn tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền
hình chuẩn bị các nội dung và hình thức để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc
Đại hội.
- Tham mưu kịch bản chương trình đồng diễn; kịch bản chi tiết chương trình
Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội; chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội phục vụ
Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội, triển khai tổ chức tập luyện đồng diễn; tập luyện các
khối tham gia diễu hành, đoàn rước đuốc và thực hiện điều hành chương trình Lễ khai
mạc, bế mạc.
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vận động viên, in thẻ Vận động viên, Ban tổ chức,
Trọng tài, Báo đài, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, phục vụ...; Kiểm tra hồ sơ nhân sự
của các đoàn, vận động viên trước, trong thi đấu để xác minh tư cách vận động viên
khi có khiếu nại của các đoàn lên Ban Tổ chức; giải quyết các vấn đề khiếu nại của
các đoàn khi có tranh chấp.
- Tham mưu trưng tập trọng tài điều hành thi đấu các môn của Đại hội (thời
gian thi đấu các môn trước Đại hội 01 tuần, các môn thi đấu sau khai mạc Đại hội
trước 01 tháng); chọn trọng tài, vận động viên tuyên thệ. Tập huấn trọng tài (các môn
thi đấu trước Đại hội 01 ngày, các môn thi đấu trong Đại hội trước khai mạc Đại hội
05 ngày); Biên soạn biên bản thi đấu các môn tại Đại hội.
- Tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu; xây dựng phương án tổ
chức thi đấu; lịch thi đấu các môn của Đại hội Thể dục thể thao đảm bảo khoa học
phù hợp với điều kiện thực tiễn; chuẩn bị phòng họp cho Ban tổ chức, các tiểu ban, tổ
trọng tài, các địa điểm họp chuyên môn; kiểm tra sân bãi dụng cụ, trang thiết bị để tổ
chức thi đấu các môn; chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị sân bãi, ánh sáng, âm thanh, điện,
nước, vệ sinh môi trường.
- Bố trí lực lượng phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc; chuẩn bị huy chương, tiền
thưởng, cờ, hoa trao giải,...
2. Sở Y tế
- Phụ trách công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nơi ăn, nghỉ
của các đoàn đại biểu Trung ương, các đoàn tỉnh bạn và các đoàn vận động viên tham
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dự Đại hội; đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm tổ chức
Đại hội.
- Bố trí xe trực cứu thương, Bác sỹ phục vụ trong Lễ khai mạc và các địa điểm
tổ chức thi đấu.
- Cử 100 công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục ngành tham gia
diễu hành, biểu dương lực lượng ngành Y tế tỉnh Kon Tum.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phụ trách công tác huy động lực lượng học sinh
tham gia chương trình đồng diễn, diễu hành biểu dương lực lượng và dự khán trên
khán đài:
- 110 học sinh nam Trung học phổ thông cầm Hồng kỳ và tham gia Chương
trình đồng diễn (theo kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội); 14 học sinh Trung học phổ
thông (06 nam, 08 nữ) khiêng kiệu Bác Hồ tham gia diễu hành.
- 35 nữ sinh (đã bao gồm 05 nữ sinh dự phòng) Trung học phổ thông cầm bảng
tên các Đoàn.
- 100 cán bộ, giáo viên, vận động viên tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.
- 21 học sinh (10 nam, 11 nữ) Trung học cơ sở tặng hoa Đoàn Chủ tịch.
- 3.090 học sinh dự khán trên khán đài tham dự Lễ khai mạc (có sơ đồ bố trí
kèm theo).
4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhận, tập thể của các đơn vị, địa phương có
thành tích xất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội
Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022.
5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì phát hành Giấy mời (Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch chuyển phôi Giấy mời), xác nhận Đại biểu. Phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị liên quan: Chuẩn bị nội dung phát biểu khai
mạc, bế mạc, chương trình, kịch bản Đại hội; đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu
tham dự Lễ Khai mạc, Bế mạc...
6. Công an tỉnh
- Phụ trách công tác huy động lực lượng bảo vệ trước, trong và sau Lễ khai mạc
Đại hội.
- Bố trí 08 chiến sĩ mặc trang phục lễ cầm cờ Tổ quốc; 100 cán bộ, chiến sỹ
mặc trang phục ngành tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng Công an tỉnh; 50 vận
động viên của ngành tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng Đoàn vận động viên
Công an tỉnh.
- Bố trí 01 xe ô tô và 06 xe mô tô tham gia dẫn đường đoàn vận động viên rước
đuốc Đại hội (Xuất phát Ngục Kon Tum - Bờ kè - Bạch Đằng - Trần Phú - Trường
Chinh - Sân vận động tỉnh Kon Tum).
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7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Phụ trách công tác điều hành và bố trí lực lượng Lễ kéo cờ (Tổ quốc và Đại
hội); rà phá bom mìn khu vực diễn ra Lễ khai mạc Đại hội bàn giao cho Công an tỉnh
bảo vệ trước thời gian diễn ra Lễ khai mạc Đại hội.
- Bố trí 100 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục ngành tham gia diễu hành, biểu
dương lực lượng; 50 vận động viên của đơn vị tham gia diễu hành, biểu dương lực
lượng Đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
8. Đề nghị Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Mỗi
đơn vị bố trí 100 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục ngành tham gia diễu hành, biểu
dương lực lượng của đơn vị.
Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10 bố trí 310 cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình đồng
diễn (theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội).
9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Phụ trách công tác xây dựng phóng sự, chương trình truyền hình trực tiếp Lễ
khai mạc trên sóng địa phương.
- Biên tập và đọc lời bình chương trình diễu hành biểu dương lực lượng Lễ khai
mạc Đại hội (01 nam, 01 nữ).
10. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Bố trí 500 sinh viên tham dự
Lễ khai mạc (Ngồi trên khán đài).
11. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Bố trí 200 nữ sinh tham gia
Chương trình đồng diễn (theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội); 500 sinh viên tham
dự Lễ khai mạc (Ngồi trên khán đài).
12. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao
Chịu trách nhiệm liên hệ 200 nghệ nhân Cồng chiêng (Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum); 100 em nhảy Erobic và các lực lượng có liên quan tham gia tập luyện
đồng diễn (theo kịch bản của Ban Tổ chức Đại hội); 11 vận động viên tiêu biểu của
tỉnh tham gia Đoàn rước đuốc Đại hội.
13. Đề nghị Tỉnh đoàn: Cử 100 đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành, biểu
dương lực lượng. Bố trí Đội nghi thức đánh trống chào mừng Đại hội.
14. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến
binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh: Mỗi tổ chức cử 100 hội viên tham gia diễu hành,
biểu dương lực lượng.
15. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Cử 100 cán bộ, công chức, viên chức
mặc trang phục Công sở và 100 cán bộ doanh nghiệp, công ty, người lao động mặc
trang phục công nhân tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.
16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Mỗi địa phương cử 50 vận động viên mặc trang phục thể thao hoặc trang phục
dân tộc tham gia diễu hành biểu dương lực lượng.
- Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Phụ trách công tác huy động
1.500 lực lượng quần chúng các xã, phường tham dự lễ khai mạc. Bố trí 200 nghệ
nhân Cồng chiêng tập luyện đồng diễn (theo kịch bản của Ban Tổ chức)./.
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Phụ lục 05:
CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
TT
1
2
3
4
5
6
7

NỘI DUNG
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Đón tiếp đại biểu
Ban Tổ chức
Văn nghệ chào mừng
Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật tỉnh
Ổn định tổ chức
Ban Tổ chức
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Ban Tổ chức
Báo cáo kết quả chuyên môn Đại hội
Ban Tổ chức
Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần
thứ VII năm 2022
Trao thưởng cho các vận động viên
Ban Tổ chức
đạt thành tích tại Đại hội.
Bế mạc Đại hội
Trưởng Ban Tổ chức

