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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bến Tre  

Lần thứ IX, năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 5790/KH-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bến Tre năm 

2021 - 2022, tiến tới tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  

Căn cứ Hướng dẫn số 461/HD-SVHTTDL ngày 30/11/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bến 

Tre năm 2021 - 2022, tiến tới tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 

2022; Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT 

điểm trong khối cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần 

thứ IX năm 2021, với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

28/7 và kỷ niệm các sự kiện lớn trong năm của đất nước, tạo sự chuyển biến sâu 

sắc về nhận thức trong CNVCLĐ về lợi ích, vai trò của phong trào thể dục, thể 

thao trong việc nâng cao sức khỏe và thể lực sau ngày làm việc. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với công 

tác TDTT; chọn lựa những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở các môn thi đấu để 

tham gia Đại hội TDTT cấp LĐLĐ tỉnh. 

- Đại hội TDTT phải được tổ chức thật an toàn, tiết kiệm, thu hút sự quan tâm 

và tham gia tích cực của đông đảo CNVCLĐ. 

II. NỘI DUNG  

1. Đại hội cấp LĐLĐ tỉnh 

1.1. Đối tượng tham gia 

- Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc: Công đoàn Viên chức, Công đoàn 

Ngành Y tế và Công đoàn Các khu công nghiệp. 

- Mời các Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn. 

1.2. Quy mô tổ chức 

Đảm bảo có 12 môn trở lên, tập trung vào các môn: Bóng đá mini (Nam, Nữ), 

bóng chuyền hơi Nữ, bóng chuyền Nam, Cầu lông, Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh 

(100m, 200m, 400m), Chạy Việt dã (800m), Cờ tướng, quần vợt, Bóng bàn, Ném tạ. 
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1.3.Thời gian tổ chức: trong tháng 10/2021. 

1.4. Địa điểm tổ chức: Tùy vào điều kiện thực tế, LĐLĐ tỉnh phối hợp ngành 

chuyên môn chọn địa điểm phù hợp để tổ chức. 

2. Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở 

2.1.Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công 

đoàn Viên chức, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn Các khu công nghiệp. 

2.2. Quy mô tổ chức: Căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng đơn vị, chọn 

các môn thi có thế mạnh để tham gia cấp LĐLĐ tỉnh. Các môn thi căn cứ vào danh 

mục của cấp tỉnh để chọn đầu tư, thi đấu. Số lượng môn thi phải đảm bảo ít nhất là 

9 môn. 

2.3.Thời gian tổ chức: Tổ chức từ tháng 7 và kết thúc trước 15/9/2021; Sau 

Đại hội đăng ký các môn thi về LĐLĐ tỉnh chậm nhất cuối tháng 9/2021. 

* Lưu ý: vận động viên tham gia phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre. 

Liên hệ các ngành chuyên môn có hướng dẫn Điều lệ và thể lệ thi đấu. 

2.4. Địa điểm tổ chức: do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chọn. 

3. Các công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn: Tùy điều kiện 

thực tế tại đơn vị có thể tổ chức hội thao nội bộ hoặc lựa chọn tập thể, cá nhân 

đăng ký môn thi về LĐLĐ tỉnh (Thời gian đăng ký chậm nhất cuối tháng 9/2021).  

4. Chương trình Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội các cấp: Ban Tổ chức đại 

hội cấp LĐLĐ tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng 

5. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, các Tiểu ban: 

5.1. Đại hội cấp LĐLĐ tỉnh 

* Ban Chỉ đạo: Sẽ có quyết định riêng 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ 

tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách TG-NC làm Phó Trưởng ban. 

* Ban Tổ chức: Sẽ có quyết định riêng, dự kiến: 

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban; 

- Đ/c Huỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - Phó Ban; 

- Mời đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre - Phó Ban; 

- Đ/c Phạm Hòa, Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh - Thành viên; 

- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, Công đoàn Viên chức, Công 

đoàn ngành Y tế - Thành viên; 

- Một số đồng chí lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh - Thành viên; 
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- Mời 01 Chủ tịch CĐCS ngành Trung ương đóng trên địa bàn - Thành viên; 

- Mời đại diện Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Bến Tre - Thành viên; 

- Mời đại diện Sở Y tế tỉnh Bến Tre - Thành viên; 

- Mời đại diện Công an tỉnh Bến Tre - Thành viên. 

* Tổ trọng tài, Tiểu ban phục vụ, hậu cần, Tiểu ban giải quyết khiếu 

nại,…sẽ có quyết định thành lập riêng. 

5.2. Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở: 

- Không thành lập Ban Chỉ đạo. 

- Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, các Tiểu ban do Ban Thường vụ Công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở quyết định thành lập. 

6. Về kinh phí tổ chức: Chi từ kinh phí hoạt động công đoàn và các nguồn 

vận động tài trợ khác (nếu có). 

7. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  

“Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; 

 “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; 

 “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: 

- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công: tham mưu xây dựng các quyết định thành 

lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, các Tiểu ban; đồng thời dự kiến phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban; tham mưu 

hướng dẫn chương trình khai mạc và bế mạc Đại hội các cấp; tham mưu xây dựng 

điều lệ các môn thi đấu cụ thể; tham mưu kế hoạch để LĐLĐ tỉnh tham dự Đại hội 

TDTT cấp tỉnh. 

- Ban Tài chính chủ trì phối hợp Ban TG-NC, CS-PL tham mưu cơ cấu giải 

thưởng, dự trù kinh phí, khen thưởng… 

2. Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Các khu 

công nghiệp: 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp mình; chú trọng công tác phối 

hợp các ngành có liên quan để tư vấn chuyên môn, giúp cho Đại hội đạt kết quả. 

Phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vận động viên tham gia để tạo 

sự đồng thuận ủng hộ và tạo điều kiện cho CNVCLĐ tham gia, cổ vũ phong trào. 

Sau Đại hội báo cáo kịp thời kết quả và đăng ký các môn thi về LĐLĐ tỉnh (Qua 

ban Tuyên giáo - Nữ công) đúng thời gian quy định. 
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3. Các Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn: 

Đề nghị có kế hoạch tổ chức hội thao trong ngành hoặc lựa chọn các môn thi 

đấu thế mạnh đăng ký tham dự Đại hội TDTT cấp LĐLĐ tỉnh đúng thời gian quy 

định tại mục 3. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT trong CNVCLĐ tỉnh Bến Tre lần 

thứ IX năm 2021, đề nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng LĐLĐ VN (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Minh Dũng (TBTC TLĐ - b/c); 

- Ban Dân vận TU (b/c); 

- Sở VH-TT&DL (p/h); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh (th/h); 

- CĐN Y tế, CĐVC, CĐCKCN (th/h) 

- Các CĐN TW (tham gia); 

- Lưu: VP, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phan Song Toàn 
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HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC, BẾ MẠC 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2021 

 

I. LỄ KHAI MẠC 

Đảm bảo trang trọng, xung quanh khu vực địa điểm tổ chức phải trang trí 

băng rôn, khẩu hiệu, panô, tranh ảnh cổ động về hoạt động TDTT và thành tựu đạt 

được trên các lĩnh vực của đơn vị. 

1. Chương trình lễ khai mạc 

* Chào cờ (Quốc ca);  

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

* Giới thiệu chăm đuốc truyền thống;  

* Diễn văn khai mạc;  

* Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ;  

* Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” gắn kết với “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đời sống văn hóa”. 

* Tuyên thệ của trọng tài và của VĐV; 

* Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn;  

* Tặng hoa cho Tổ Trọng tài và đơn vị tài trợ (nếu có); 

2. Phần hội 

- Diễu hành qua lễ đài được quy định theo thứ tự như sau: Đi đầu là cờ Tổ 

quốc - kiệu Bác - cờ Đại hội - khối hồng kỳ (cờ đỏ) - khối diễu hành, biểu dương 

lực lượng (các khối diễu hành đi theo thứ tự do Ban Tổ chức bố trí);  

- Các khối diễu hành đi qua lễ đài phải được thuyết minh, nhấn mạnh những 

điểm nổi bật về phong trào TDTT của đơn vị đó, có bố trí người cầm bảng tên 

đoàn, kế đến là Trưởng đoàn cầm cờ Tổ quốc, phía sau là đoàn xếp thành 4 hoặc 5 

hàng dọc tùy theo số lượng người tham gia mà bố trí hợp lý. 

- Vị trí khu tập kết: Lập sơ đồ hướng dẫn, khu vực trung tâm lễ đài là vị trí 

tập kết của khối rước cờ, kiệu Bác theo thứ tự (cờ Tổ quốc - kiệu Bác - cờ Đại hội). 

Các khối diễu hành theo thứ tự sơ đồ hướng dẫn; Khối hồng kỳ có thể tập kết phía 

sau cờ Đại hội hoặc làm nền xung quanh khu vực lễ khai mạc. 

3. Trang trí lễ khai mạc 

+ Có lễ đài, bồn lửa Đại hội;  

+ Phông chính lễ đài: Trên phông chính có quốc hiệu; bên trái phông chính 

bố trí phông cờ Tổ quốc và ảnh (tượng) Bác Hồ; bên phải bố trí logo Đại hội và nội 

dung tên gọi của Đại hội. Trường hợp bố trí phông cờ Tổ quốc và ảnh (tượng) Bác 
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Hồ ở giữa phông chính thì bên trái bố trí nội dung tên đơn vị (hướng trang trí nhìn 

từ dưới lên). 

Bao gồm công tác tổng kết Đại hội, khen thưởng cho các đoàn, các huấn 

luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại 

hội TDTT cấp mình. 

(Lễ khai mạc Đại hội Đại hội TDTT áp dụng chung cho công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở và cấp LĐLĐ tỉnh) 

* Tấm phông treo Đại hội 

    LOGO ĐẠI HỘI TDTT                           LOGO CÔNG ĐOÀN 

 

ĐẠI HỘI 

THỂ DỤC, THỂ THAO TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG 

LẦN THỨ IX, NĂM 2021 

 

                                    Bến Tre, ngày        tháng     năm 2021 

 

II. NỘI DUNG LỄ BẾ MẠC: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

- Báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội;  

- Trao thưởng; 
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