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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

Hải Dương, ngày ….. tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần tổ chức 
môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại tỉnh Hải Dương

–––––––

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-BTC ngày 16/3/2022 củaBan tổ chức địa 
phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại 
Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần 
giúp việc Ban tổ chức địa phương;

Thực hiện 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; Tiểu ban tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cầnxây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện của tiểu ban, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
- Xây dựng kế hoạch làm căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 

của Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần đảm bảo đúng tiến độ và đạt 
chất lượng, hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền đảm bảo quảng bá sâu rộng về 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, du lịch; sự phát triển, 
thành tựu của thể dục thể thao Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế; 
tuyên truyền về công tác tổ chức và kết quả thi đấu môn Bóng bàn trong chương 
trình SEA Games 31 được tổ chức tại Hải Dương.

- Công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần phải được triển khai chu đáo, trọng 
thị, đáp ứng các thông lệ quốc tế, đúng nghi thức, thể thức, thể hiện được tinh 
thần trách nhiệm, lòng mến khách, thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, 
nhằm tổ chức thành công thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 
31 tổ chức tại tỉnh Hải Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
- Thời gian các hoạt động trong khuôn khổ thi đấu môn Bóng bàn SEA 

Games 31 tổ chức tại tỉnh Hải Dương diễn ra từngày 02/5 đến ngày 21/5/2022; 
trong đó thời gian thi đấu thực tế là 07 ngày, từ ngày 13/5 đến 20/5 (ngày 16/5 
các vận động viên nghỉ hồi phục). 

- Chi tiết thời gian các Đoàn của Ban Tổ chức Trung ương, vận động viên 
các nước đến Hải Dương, tập luyện và thi đấu có phụ lục kèm theo.
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2.  Địa điểm
- Địa điểm thi đấu: tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. 
- Địa điểm tập luyện: Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vàNhà Thi đấu Thể dục 

thể thao tỉnh. 
- Địa điểm ăn, nghỉ của Ban Tổ chức Trung ương và các Đoàn: Tại các khách 

sạn Nacimex, Trường Thành, Kim Sơn, Hữu Nghị, Lotus, Kim Bảo, ASEAN... 
và một số Nhà hàng trên địa bàn thành phố Hải Dương.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TIỂU BAN
1. Công tác Tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (cơ quan báo chí 

Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử tỉnh...) về sự kiện đăng cai 
tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương; về 
truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người Hải Dương; tuyên truyền về tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương; về lịch thi đấu và kết quả thi đấu hàng ngày; 
lựa chọn tiếp sóng, phát lại một số trận thi đấu trên Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh...; 

-Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu 
hiệu, phướn, banner, cờ hồng kỳ... tại các địa điểm chính diễn ra SEA Games 
31 như: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, các 
khách sạn nơi các đoàn vận động viên lưu trú...

- Thực hiện chỉnh trang cảnh quan đô thị, trang trí, tuyên truyền trên đường 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5, vòng xuyến cao tốc Gia Lộc, đường 
Thanh Niên, đường Tôn Đức Thắng, các biển quảng cáo tấm lớn trong nội 
thành...

- Thành phố Hải Dương có kế hoạch chỉnh trang đô thị và tuyên truyền, 
trang trí các cửa ngõ vào thành phố, các khu trung tâm, tuyến phố chính, tuyến 
đường trên địa bàn thành phố mà các đoàn vận động viên đi qua. 

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố: xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo Đài Phát thanh, hệ 
thống truyền thanh cơ sở, các kênh thông tin trên mạng xã hội đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hoá, thể thao và du lịch với các hoạt 
động đặc sắc, tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa nghệ thuật 
truyền thống, những sản phẩm văn hóa đặc sắc của Hải Dương tới bạn bè trong 
nước và quốc tế; tạo không khí ngày hội đối với nhân dân Hải Dương.

- Xây dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng các 
đại biểu và vận động viên tham dự  SEA Games 31 và phục vụ nhân dân, du khách.

- Phối hợp với bộ phận tuyên truyền SEA Games 31 quốc gia tổ chức các 
hoạt động quảng bá địa phương đăng cai; Phối hợp với Đài Truyền hình Việt 
Nam trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tăng cường lực lượng, cơ sở vật 
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chất, trang thiết bị dụng cụ đảm bảo các điều kiện cần thiết trong tác nghiệp 
truyền hình. 

- Xây dựng kỷ yếu môn Bóng bàn - SEA Games 31 tại Hải Dương.
2. Công tác Lễ tân
- Lập danh sách khách mời; soạn thảo, in ấn, phát hành các loại giấy mời 

gặp mặt chào mừng, khai mạc, bế mạc; biển xe ưu tiên, biển chức danh, các 
loại thẻ; in, phát hành vé dự các trận thi đấu (khi được cho phép).

- Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, các đoàn 
VĐV, khán giả... tham dự các chương trình khai mạc, bế mạc và các chương 
trình thi đấu.

- Thực hiện công tác đón tiếp đại biểu khách mời quốc tế, lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh bạn, Ban Tổ chức, trọng tài, các 
đoàn VĐV…  dự khai mạc, bế mạc, các sự kiện tổ chức môn bóng bàn trong 
chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương.

- Thực hiện công tác lễ tân đón tiếp, phục vụ chương trình khai mạc, bế 
mạc, trao huy chương cho các vận động viên và trong các sự kiện tiệc chiêu 
đãi, chào xã giao, chia tay … 

- Phối hợp với Ban tổ chức Trung ương bố trí phương tiện, lực lượng 
đón, tiễn các đoàn từ sân bay về thành phố Hải Dương; bố trí phương tiện phục 
vụ Ban tổ chức Trung ương, Trọng tài, Huấn luyện viên, vận động viên di 
chuyển trong thời gian thi đấu, tham quan du lịch tại Hải Dương.

-  Bố trí lực lượng lễ tân và tình nguyện viên biết sử dụng ngoại ngữ (tiếng 
Anh) để phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, khánh tiết Trung ương tham gia đón, 
đưa và hỗ trợ các đoàn VĐV trong quá trình tổ chức giải và tham quan các danh 
lam thắng cảnh tại Hải Dương.

3. Công tác Khánh tiết
- Xây dựng phương án, thiết kế và thực hiện trang trí khánh tiết tại Nhà 

Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi.
- Bố trí 13 cột cờ; chuẩn bị cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, cờ 

SEA Games 31 và các quốc gia tham dự  SEA Games 31 treo tại tại khu vực 
phía trước Nhà Thi đấu TDTT tỉnh;  treo cờ các quốc gia, băng rôn, khẩu hiệu, 
lô gô, biểu tượng... trong Nhà Thi đấu TDTT theo quy định chung của Ban tổ 
chức Trung ương và Bộ nhận diện chung của SEA Games 31.

4. Công tác Hậu cần
- Tổng hợp dự toán kinh phí theo sự phân công nhiệm vụ của tiểu ban, 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện cấp kinh phí, quyết toán kinh 
phí theo đúng quy định. 

- Bố trí tiệc chiêu đãi gặp mặt chào mừng, liên hoan chia tay; chuẩn bị quà 
tặng đại biểu và các đoàn VĐV (đặc sản địa phương); biểu tượng SEA Games 
31… tặng đại biểu và các đoàn VĐV.
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- Bố trí các phòng chức năng phục vụ: họp chuyên môn, đón tiếp khách 
VIP, họp báo, phóng viên tác nghiệp tuyên truyền, phòng y tế (lấy mẫu và xét 
nghiệm Doping), phòng thay đồ VĐV….

- Đảm bảo chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đặc biệt tại các công 
trình công cộng, khu vực trung tâm, các địa điểm ăn, nghỉ, tập luyện, thi đấu 
của các đoàn VĐV, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đảm bảo đường truyền cáp quang, mạng di động thông suốt; lắp đặt hệ 
thống phát WIFI tốc độ cao miễn phí tại các phòng chức năng của Nhà Thi đấu 
Thể dục Thể thao trong quá trình tổ chức SEA Games 31.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định (24/24h) tại các địa điểm ăn, nghỉ, 
tập luyện, thi đấu của các đoàn VĐV, trọng tài, Ban tổ chức Trung ương; 
chuẩn bị phương án bố trí nguồn điện dự phòng và cử nhân viên kỹ thuật 
trực tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trong thời gian tổ chức môn 
Bóng bàn tại SEA Games 31.

- Vận động tài trợ, quảng cáo và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt 
động dịch vụ tăng nguồn thu đảm bảo đúng quy định để hỗ trợ kinh phí cho 
công tác tổ chức đăng cai môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 
31 tại Hải Dương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân, Trưởng Tiểu 

ban phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên để triển khai thực hiện 
các nội dung, công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định.

- Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí gửi 
về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực của Ban tổ chức địa 
phương đăng cai tổ chức môn bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại 
tỉnh Hải Dương) thông qua đồng chí Phương Thị Thanh Bình, Trưởng phòng 
Kế hoạch - Tài chính (điện thoại 0899.655.866) để tổng hợp.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tuyên truyền, lễ tân, 
khánh tiết, hậu cần phục vụ tổ chức thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình 
SEA Games 31 tại tỉnh Hải Dương, trong quá trình triển khai thực hiện nếu 
phát sinh khó khăn, vướng mắc, các thành viên và các đơn vị kịp thời phản ánh 
về Trưởng Tiểu ban để xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban tổ chức địa phương./.   

Nơi nhận: 

- Trưởng BTC địa phương (để báo cáo);
- Thành viên Tiểu ban tuyên truyền, lễ 
tân, khánh tiết, hậu cần (để thực hiện);
- Lưu: VP.

TRƯỞNG TIỂU BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Trường Thắng
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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Ban tổ chức địa phương đăng cai môn Bóng bàn

trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương 
––––––––

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
I TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
1 Ông Nguyễn Minh Hùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh 0912394428
II PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
2 Ông Nguyễn Thành Trung Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch 0903290866

III PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
3 Ông Vũ Khắc Lịch Phó Giám đốc Sở VHTTDL 0984829453
4 Ông Lê Hồng Khanh Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0903290857
5 Ông Lê Đức Thành Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913256126
6 Ông Phạm Huy Thắng Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 0968946946

IV THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
7 Ông Nguyễn Hồng Sáng Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương 0967711234
8 Ông Nguyễn Quý Trọng Tổng biên tập Báo Hải Dương 0914563344
9 Ông Nguyễn Trọng Hưng Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh 0965723666

10 Ông Nguyễn Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0985011085
11 Ông Nguyễn Trường Thắng Phó Giám đốc Sở VHTTDL 0912900559
12 Ông Vũ Đình Tiến Phó Giám đốc Sở VHTTDL 0983081729
13 Bà Trần Thị Hải Hà Phó Giám đốc Sở Tài chính 0983374880
14 Ông Phạm Hữu Thanh Phó Giám đốc Sở Y tế 0904140306
15 Ông Vũ Đức Hạnh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 0909211973
16 Ông Vũ Việt Anh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 0989063318
17 Ông Trần Quốc Toản Phó Giám đốc Sở Công Thương 0983859219
18 Ông Đỗ Duy Hưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0912331947
19 Ông Đặng Đình Long Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh 0913255373
20 Bà Phạm Thanh Thủy Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 0988475324
21 Bà Đặng Thu Hà Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương 0915951266
22 Ông Đỗ Trí Thức Phó GĐ Công ty TNHH MTV Điện lực HD 0966180888
23 Ông Đỗ Văn Phát Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT HD 0912524811
24 Bà Lê Thị Hiển Phòng Khoa giáo- Văn xã, VP UBND tỉnh 0972347909
25 Ông Nguyễn Đình Tự Trưởng phòng Quản lý TDTT, Sở VHTTDL 0912677891
26 Bà Phương Thị Thanh Bình Trưởng phòng KHTC,  Sở VHTTDL 0899655866
27 Bà Nguyễn Thị Giang Thanh Chánh Văn phòng Sở VHTTDL 0902284270
28 Ông Nguyễn Ngọc Hưng Giám đốc Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 0901595679
29 Bà Cao Thị Như Lan Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn tỉnh HD 0904699036
30 Ông Nguyễn Văn Tú Chánh Văn phòng Liên đoàn Bóng bàn HD 0913378627
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