
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI 

TỔ CHỨC MÔN BÓNG  BÀN TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH SEA GAMES 31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-BTC           Hải Dương, ngày  27  tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Kế hoạch số 667/KH-BTC ngày 16/3/2022 của Ban tổ chức địa 
phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại 
Hải Dương; Thông báo kết luận số 682-TB/TU ngày 22/4/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị SEA Games 31; 

Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình 
SEA Games 31 tại Hải Dương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tuần lễ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch  chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 
31- SEA Games 31 tổ chức tại Hải Dương với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
Tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử, bản sắc con người Xứ 

Đông - Hải Dương, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp tác phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội, thể thao và du lịch của tỉnh Hải Dương tới bạn bè trong nước và 
quốc tế.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động trong Tuần lễ Văn hoá - Thể thao cần được lựa chọn đặc sắc, 

theo tính chất thể thao quần chúng, văn nghệ dân gian, tạo thành ngày hội văn hóa 
- thể thao; các hoạt động sắp xếp một cách khoa học, tạo điểm nhấn để giới thiệu, 
quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống, những sản phẩm văn hóa, 
du lịch đặc sắc của tỉnh Hải Dương. 

- Tạo không khí ngày hội đối với nhân dân Hải Dương, là điểm đến cho du 
khách trong nước và quốc tế khi đến Hải Dương thi đấu, tham dự, theo dõi tổ chức 
môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31.

- Các hoạt động phải được tổ chức an toàn và đảm bảo công tác phòng chống 
dịch COVID-19.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND thành phố Hải Dương, Tỉnh đoàn và 

các đơn vị, địa phương có liên quan.
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3. Thời gian: Các hoạt động diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 14 đến ngày 
20/5/2022.

4. Địa điểm: Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, khu vực Nhà thi 
đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Nhà Triển lãm tỉnh và một số địa 
phương trong tỉnh.

5. Nội dung 
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật dân 

gian Múa rối nước, trình diễn Pháo đất, hát Chèo trên sông, chiếu phim, khiêu vũ thể 
thao, dân vũ, giao lưu…, tập trung các hoạt động vào buổi tối và ngày cuối tuần.

Các địa phương điều chỉnh thời gian, hướng các hoạt động tổ chức khai mạc 
Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện, các môn thi đấu vào thời điểm diễn ra Tuần lễ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chương trình, chi tiết các hoạt động như sau:

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ THỰC 
HIỆN

Một số hoạt động xuyên suốt

Từ ngày 10 - 20/5

Tổ chức gian hàng trưng bày 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 
quà lưu niệm và giới thiệu các 
tua du lịch trong và ngoài tỉnh.

Nhà Thi đấu 
TDTT

Từ ngày 10 - 30/5 Trưng bày các cụm pano tranh 
cổ động tấm lớn 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Từ ngày 10 - 30/5
Trưng bày Triển  lãm tranh cổ 
động; ảnh “Hải Dương văn 
hiến, tiềm năng” 

Nhà Triển lãm 
tỉnh; Trung tâm 
Văn hóa Xứ 
Đông

Từ ngày 12 - 22/5 Hoạt động trải nghiệm nghề 
làm cốm, gốm truyền thống 

Trung tâm Văn 
hóa Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Từ ngày 13 - 20/5 Thi đấu môn Bóng bàn trong 
chương trình SEA Games 31

Nhà Thi đấu 
Thể dục thể thao 

tỉnh

Các đoàn vận động 
viên của 9 quốc gia

Ngày 14/5/2022 (Thứ Bảy)

Từ ngày 14 - 15/5 Triển lãm và thi Hoa lan - 
Hương sắc Hải Dương

Tổ chức sự kiện 
Âu Cơ

UBND thành phố 
Hải Dương 

08h00’ – 9h30’ Trình diễn và trải nghiệm pháo 
đất 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

20h00’-20h30’
Chương trình Nghệ thuật khai 
mạc môn Bóng bàn SEA Games 
31

Nhà Thi đấu 
TDTT

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch
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20h00’-21h30’ Chương trình xiếc, tạp kỹ Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Ngày 15/5/2022 (Chủ Nhật)

08h00’- 9h30’ Trình diễn và trải nghiệm pháo 
đất 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

16h30’-18h00’ Biểu diễn Hát Chèo trên sông 
Sặt 

Sông Sặt 
(trước Nhà Thi 

đấu TDTT)

15h00’-17h00’ Trình diễn và trải nghiệm pháo 
đất 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

20h00’-21h30’ Chương trình Giao lưu khiêu vũ 
thể thao – Dân vũ và ca nhạc

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

UBND thành phố 
Hải Dương

Ngày 16/5/2022 (thứ Hai)

16h30’-18h00’ Biểu diễn Hát Chèo trên sông 
Sặt 

Sông Sặt 
(trước Nhà Thi 

đấu TDTT)

17h30’-18h30’ Biểu diễn Nghệ thuật múa rối 
nước

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

19h15’-20h00’ Chiếu phim thời sự - chính trị 
Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

20h00’-21h30’ Chương trình Ca múa nhạc
Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Ngày 17/5/2022 (thứ Ba)

17h30’-18h30’ Biểu diễn Nghệ thuật múa rối 
nước 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

16h30’-18h00’ Biểu diễn Hát Chèo trên sông 
Sặt 

Sông Sặt 
(trước Nhà Thi 

đấu TDTT)

19h15’-20h00’ Chiếu phim thời sự - chính trị 
Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

20h00’-21h30’
Tổ chức giải thi đấu biểu diễn 
Võ thuật cổ truyển, Lân Sư 
Rồng các CLB tỉnh Hải Dương 
2022

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Ngày 18/5/2022 (thứ Tư)

16h30’-18h00’ Biểu diễn Hát Chèo trên sông 
Sặt 

Sông Sặt 
(trước Nhà Thi 

đấu TDTT)

17h30’-18h30’ Biểu diễn Nghệ thuật múa rối 
nước 

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch
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19h15’-20h00’ Chiếu phim thời sự - chính trị 
Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

20h00-21h30’
Tổ chức giải Hip hop, 
Dancesport các CLB tỉnh Hải 
Dương 2022

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Ngày 19/5/2022 (thứ Năm)

6h00’-7h00’ Khiêu vũ thể thao Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

UBND thành phố 
Hải Dương

19h15’-20h00’ Chiếu phim thời sự - chính trị Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

20h00’-21h30’
Ca múa nhạc chào mừng 132 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Ngày 20/5/2022 (thứ Sáu)

6h00’-7h30’ Liên hoan các CLB Dân vũ Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

UBND thành phố 
Hải Dương

20h00’-22h00’

Giao lưu các nhóm nhảy học 
sinh, sinh viên, nghệ thuật chào 
mừng thành công SEA Games 
31 và giao lưu với các VĐV 
Bóng bàn người Hải Dương

Trung tâm Văn 
hoá Xứ Đông

Tỉnh Đoàn Hải 
Dương

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần chủ trì cuộc họp với 

UBND thành phố, Tỉnh Đoàn và trưởng Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban Quảng bá và 
Xúc tiến du lịch, Tiểu ban An ninh trật tự, y tế để triển khai công tác phối hợp.

- Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các phòng QLNN và các đơn vị 
sự nghiệp thuộc Sở tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch gắn với nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện đề ra trong năm 2022.

- Phối hợp tổ chức chương trình họp báo, thông tin, tuyên truyền việc đăng 
cai tổ chức môn Bóng bàn chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương; các hoạt 
động của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,… tới các cơ quan  thông tấn báo 
chí Trung ương và địa phương, dự kiến vào ngày 12/5/2022.

- Tham mưu thiết kế, lắp đặt sân khấu dùng chung cho các sự kiện trong thời 
gian 07 ngày.

- Tham mưu kết nối công tác chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện các nội 
dung theo kế hoạch; tham mưu mời đại biểu dự và phân công cán bộ, công chức 
dự trong suốt Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và từng hoạt động.
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- Hướng dẫn các đơn vị có nội dung hoạt động xây dựng dự toán kinh phí; 
tổng hợp dự toán kinh phí của các bộ phận theo nhiệm vụ được phân công; thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trưởng Tiểu ban Quảng bá và Xúc tiến du lịch
Chỉ đạo tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu 

niệm; giới thiệu và hướng dẫn đăng ký các tua du lịch cho các đoàn vận động viên, 
quan chức thể thao có nhu cầu ngay tại sảnh Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và sân 
Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.

3. Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự, y tế
Phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19, 

công tác phòng, chống cháy, nổ trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch,…

4. UBND thành phố Hải Dương
- Chỉ đạo các đơn vị của thành phố huy động lực lượng và tổ chức các hoạt động 

(theo lịch trình) trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.
- Phối hợp Tiểu ban An ninh trật tự, y tế đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông 
trong thời gian diễn ra Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bố trí lực lượng trông giữ phương tiện miễn phí cho các đại biểu, nhân dân tại 
địa điểm tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời gian, nội dung tổ chức các hoạt 
động diễn ra trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các phương tiện thông 
tin đại chúng của thành phố và các phường, xã; trên mạng xã hội, nhóm, trang Thành 
Đông ngày mới...

- Chỉ đạo bố trí các nhà vệ sinh lưu động phục vụ đại biểu và nhân dân tại khu 
vực Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông trong thời gian diễn ra Tuần lễ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tỉnh đoàn Hải Dương 
Tham gia tổ chức chương trình giao lưu các nhóm nhảy học sinh, sinh viên, 

chương trình nghệ thuật chào mừng thành công SEA Games 31, kết nối tổ chức 
giao lưu với các vận động viên môn Bóng bàn người Hải Dương.

6. Công ty VNPT Hải Dương 
Lắp đặt hệ thống phát wifi tốc độ cao miễn phí tại Quảng trường Trung tâm 

Văn hóa Xứ Đông.
7. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 
Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn từ ngày 14 đến ngày 20/5/2022 để tổ 

chức các hoạt động tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông.
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8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung 
tâm VH-TT-TT các huyện, thị xã, thành phố

Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
và tổ chức các hoạt động của địa phương để hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31- SEA Games 
31 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

IV. KINH PHÍ 
1. Kinh phí tổ chức các hoạt động do các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở VHTTDL thực hiện được cấp từ ngân sách Nhà nước (từ nhiệm vụ được 
giao trong năm 2022) hoặc bổ sung; nguồn kinh phí xã hội hóa cho một số hoạt 
động (nếu có).

2. Các hoạt động của thành phố Hải Dương và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chủ trì, do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo.

3. Tỉnh đoàn Hải Dương, các Tiểu ban, thành viên tiểu ban, các phòng, đơn 
vị thuộc Sở lập dự toán kinh phí theo các đầu việc được phân công chuyển về 
Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở VHTTDL) trong ngày 29/4/2022 để tổng hợp gửi 
Sở Tài chính. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng 
ứng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên 
quan chủ động triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Minh Hùng, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tổ chức địa phương môn Bóng bàn (để báo cáo);
- Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần (để 
thực hiện);
- Các Tiểu ban: Chuyên môn; Quảng bá và xúc tiến du 
lịch; An ninh và trật tự, y tế (để phối hợp);
- Tỉnh Đoàn Hải Dương (để phối hợp);
- UBND thành phố Hải Dương (để phối hợp);
- Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Thành Trung
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