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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận  

lần thứ VII năm 2022 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại 

hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 4580/KH-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII 

năm 2021-2022; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ VII năm 2021-2022; Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân 

dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. 

- Thông qua tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh để tuyển chọn và thành 

lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 

2022; tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao; nâng 

cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng 

dẫn viên, trọng tài, cộng tác viên thể dục thể thao trong toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo khí 

thế sôi nổi, hấp dẫn đối với đông đảo quần chúng Nhân dân và vận động viên các đơn 

vị, địa phương tham dự; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn gắn với công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đổi mới, sáng tạo; huy động được các 
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nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. 

II. NỘI DUNG  

1. Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao: 

a) Thời gian: Dự kiến vào lúc 17g00 ngày 25/9/2022. 

b) Địa điểm: Sân Vận động tỉnh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Ninh Thuận.  

c) Đại biểu mời tham dự: 

- Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể 

dục thể thao. 

- Đại biểu ngoài tỉnh: Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Khánh Hòa, Lâm 

Đồng, Bình Thuận. 

- Đại biểu tỉnh Ninh Thuận: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đại biểu huyện, thành phố: Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, các cơ quan thông tấn báo chí 

thường trú trên địa bàn tỉnh; các đơn vị tài trợ.  

d) Lực lượng tham gia: Dự kiến 2.800 người, bao gồm: 

- Đại biểu và khán giả tại các khán đài: 1.900 người; trong đó: 

+ Khán đài A1: 400 đại biểu, khách mời; 100 đoàn viên Thanh niên (do Tỉnh Đoàn 

điều động);  

+ Khán đài A2: 700 người (Đoàn viên, Hội viên các Hội, Đoàn thể và Liên đoàn thể 

thao tỉnh). 

+ Khán đài A3: 700 học sinh và giáo viên (do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động).  

- Khối đứng của các Đoàn vận động viên dưới mặt sân vận động: 900 người; trong 

đó bao gồm khối nghi thức, khối diễu hành, vận động viên rước đuốc, phục vụ, lực lượng 

thực hiện phần Hội. 

đ) Chương trình Lễ Khai mạc Đại hội: 

- Múa Lân, sư, rồng và trống khai Hội. 

- Rước cờ Tổ quốc. 

- Rước cờ Đại hội. 
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- Rước kiệu ảnh Bác Hồ. 

- Triển khai khối hồng kỳ qua Lễ đài. 

- Diễu hành của các Đoàn vận động viên và trọng tài. 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc Đại hội của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Đại hội. 

- Tuyên thệ của vận động viên. 

- Tuyên thệ của trọng tài. 

- Đốt đuốc truyền thống khai mạc Đại hội. 

- Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm. 

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật và thể dục thể thao. 

- Kết thúc Lễ khai mạc. 

2. Lễ bế mạc Đại hội: 

a) Thời gian: Dự kiến vào lúc 15g00 ngày 07/10/2022. 

b) Địa điểm: Sân Vận động tỉnh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Ninh Thuận. 

c) Đại biểu mời tham dự: 

- Đại biểu cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đại biểu huyện, thành phố: Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, các cơ quan thông tấn báo chí 

thường trú trên địa bàn tỉnh; các đơn vị tài trợ.  

- Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Đại hội Thể dục thể thao. 

d) Lực lượng tham gia: Dự kiến 400 người, bao gồm: 

- Đại biểu và khán giả tại các khán đài: 350 người, trong đó: 50 đại biểu, khách 

mời; 100 đoàn viên Thanh niên do Tỉnh Đoàn điều động; 150 học sinh và giáo viên do Sở 

Giáo dục và Đào tạo điều động, 50 Trưởng đoàn, vận động viên đến nhận giải thưởng 

- Lực lượng dưới mặt sân vận động: 50 phục vụ, diễn viên biểu diễn nghệ thuật. 
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đ) Chương trình Lễ Bế mạc: 

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân. 

- Phát biểu Bế mạc. 

3. Chương trình thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao: 

STT Môn Thời gian Địa điểm 

01 Môn Bóng đá 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 01 - 10/7/2022. 
Sân vận động tỉnh 

02 

 

Môn Bơi lội 

 

Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 14 - 16/7/2022. 
Hồ bơi Nhà Thiếu nhi tỉnh   

03 Môn Bóng chuyền 

Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 19 - 26/7/2022. 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

04 Môn Bóng bàn 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 01 - 05/8/2022. 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

05 Môn Cầu lông 

 

Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 10 - 14/8/2022. 

 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao. 

06 Môn Cờ Vua 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 17 - 20/8/2022 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

07 Môn Cờ tướng 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 23 - 25/8/2022 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

08 Môn Vovinam Thời gian thi đấu: Nhà Thi đấu Trung tâm 
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STT Môn Thời gian Địa điểm 

Từ ngày 28 - 31/8/2022 Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

09 
Môn Điền kinh, 

Việt dã 

Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 06 - 12/9/2022 
Sân vận động tỉnh 

10 Môn Taekwondo 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 14 - 18/9/2022 

Nhà Thi đấu Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 

11 Môn Quần vợt 
Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 20 - 24/9/2022 

Sân Liên đoàn Quần vợt 

tỉnh (Đường Phạm Hồng 

Thái, thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm) 

12 
Các môn Bắn nỏ, 

Kéo co, Đẩy gậy 

Thời gian thi đấu: 

Từ ngày 02 - 7/10/2022. 
Sân vận động tỉnh 

III. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, vận động tài trợ và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

- Các đơn vị được phân công tham dự Lễ khai mạc Đại hội cân đối kinh phí 

được giao năm 2022 để thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối nguồn dự toán được giao năm 

2022 phân bổ kinh phí cho Đoàn vận động viên của địa phương tham dự Đại hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác 

tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

b) Chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị; tổ chức tập huấn bồi 

dưỡng cán bộ, lực lượng làm công tác chuyên môn phục vụ Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh.  

c) Thành lập và chủ trì điều hành hoạt động của các Tiểu ban giúp việc cho Ban 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, bao gồm: Tiểu ban chuyên môn, cơ sở vật chất 

và Tiểu ban hậu cần, an ninh, y tế. 

d) Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tấn 
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báo chí triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh trong Nhân 

dân và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời thực hiện công tác 

tuyên truyền cổ động trực quan (Panô, băng rôn, cờ phướn...) tại khu vực  tổ chức Đại 

hội và tại các tuyến đường trung tâm. 

đ) Tham mưu công tác vận động tài trợ, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Đại 

hội gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

e) Chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh xem xét, cho ý kiến một số vấn đề có liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí địa phương kịp thời thông tin, tuyên 

truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về nội dung, ý nghĩa của Đại hội. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình:  

Bố trí người dẫn chương trình khai mạc; ghi hình, đưa tin Lễ khai mạc, bế mạc 

Đại hội và đưa tin thi đấu các bộ môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh lần thứ VII năm 2022. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

a) Điều động lực lượng diễu hành và tham gia phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc, 

phối hợp công tác tổ chức thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.  

b) Điều động lực lượng tham gia đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội theo yêu 

cầu của Ban Tổ chức Đại hội. 

c) Thực hiện 01 tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội. 

d) Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh. 

5. Liên đoàn Lao động tỉnh:  

a) Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh. 

 b) Điều động lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ Khai mạc Đại hội. 

6. Công an tỉnh:  

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong quá trình 

diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc và các địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh. 

b) Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh. 

c) Điều động lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ Khai mạc Đại hội. 
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d) Thực hiện 01 tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

a) Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh. 

b) Điều động lực lượng tham gia diễu hành, lực lượng tham gia đồng diễn tại 

Lễ khai mạc Đại hội. 

c) Thực hiện 01 tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội. 

8. Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, tham mưu 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh; đồng thời, hướng dẫn bố trí, sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng 

quy định. 

9. Sở Y tế:  

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác y tế tại Lễ khai mạc, bế mạc và trong 

thời gian thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

10. Sở Nội vụ: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu công tác khen 

thưởng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022. 

11. Điện lực Ninh Thuận:  

Đảm bảo cung cấp và ổn định nguồn điện tại Lễ khai mạc, bế mạc và các địa điểm 

thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

12. Tỉnh Đoàn:  

a) Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc 

tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

b) Điều động lực lượng tham gia chương trình Lễ khai mạc Đại hội theo số 

lượng yêu cầu. 

13. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan:  

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi tỉnh... và các ngành liên quan, 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tham gia cùng Ban Tổ chức Đại 

hội đảm nhận và chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo yêu 

cầu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 
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14. Các Hội, Liên đoàn thể thao tỉnh (Yoga, Taekwondo, Vovinam, Muay 

và Kick boxing): 

a) Huy động lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội. 

b) Mỗi đơn vị tham gia 01 tiết mục biểu diễn trong Chương trình Lễ khai mạc 

Đại hội. 

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

a) Thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 

VII năm 2022. 

b) Điều động lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội. 

Ngoài nhiệm vụ được phân công nêu trên; các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội cung cấp thông tin giới thiệu về đơn vị để 

truyền tải trong quá trình thực hiện nghi thức diễu hành (thời lượng khoảng 02 phút).  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ VII năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục TDTT (báo cáo); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Mục IV; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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