
Đại hội thể dục thể thao thành phố Nam Định lần thứ IX – Đại 

hội của Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ 

Hòa chung không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội TDTT 

tỉnh Nam Định lần thứ IX, sáng 21/8/2022, tại nhà thi đấu Trần 

Quốc Toản, UBND thành phố Nam Định long trọng tổ chức Lễ 

khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) thành phố lần thứ 

IX, năm 2022. 

 

Các đại biểu dự lễ Khai mạc Đại hội TDTT thành phố Nam 

Định lần thứ IX năm 2022 

            Dự lễ khai mạc, đại biểu tỉnh có: đồng chí Trần Lê Đoài - 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 

chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX; đồng chí Nguyễn 

Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 

Nam Định lần thứ IX. 



 

Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX tặng hoa 

chúc mừng Đại hội 

            Đại biểu thành phố có: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; 

đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng 

chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Như 

- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành 

phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố Nam Định lần 

thứ IX; các đồng chí Thường trực Thành ủy – HĐND, lãnh đạo 

UBND thành phố; thành viên BTC Đại hội TDTT thành phố; lãnh 

đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí Bí thư Đảng ủy 

– Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT 25 phường, 

xã. 



 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nam 

Định lần thứ IX tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Tham gia diễu hành tại lễ khai mạc có các khối nghi thức và 

29 đoàn đại biểu vận động viên, trọng tài, Công an thành phố, Ban 

CHQS thành phố, ngành GD&ĐT thành phố và các phường, xã 

trên địa bàn thành phố, biểu trưng cho sức mạnh khối đại đoàn kết 

toàn dân. 

 

Đại hội TDTT là dịp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể  theo gương Bác Hồ vĩ đại” 



 

Các đoàn tham gia Đại hội TDTT thành phố lần lượt diễu 

hành qua lễ đài 

Ngọn lửa truyền thống của Đại hội được các vận động viên 

tiêu biểu rước từ tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại 

Vương Trần Quốc Tuấn về nhà thi đấu Trần Quốc Toản. Ngọn lửa 

biểu trưng cho tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao 

thượng – Tiến bộ”. 

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng – Chủ tịch UBND thành  phố thực 

hiện nghi thức tiếp đuốc 

            Mở đầu diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Như - 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức 

Đại hội TDTT thành phố Nam Định lần thứ IX đã nhắc lại lời dạy 



của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu nước nhà giành 

được độc lập: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống 

mới. Việc gì cũng cần sức khỏe. Muốn có sức khỏe phải năng tập 

thể dục thể thao. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào 

ta, ai cũng gắng tập thể dục”. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố Nam 

Định lần thứ IX phát biểu khai mạc Đại hội 

Thực hiện lời dạy của Người, nhận thức rõ tầm quan trọng 

của tập luyện TDTT, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính 

quyền thành phố Nam Định thường xuyên quan tâm phát triển 

phong trào TDTT quần chúng và TDTT thành tích cao. Vận động 

toàn dân hăng hái tham gia luyện tập TDTT, nhiều CLB TDTT 

được thành lập góp phần quan trọng vào việc xây dựng lối sống 

lành mạnh, nét văn hóa văn minh đô thị. Thông qua các phong trào 

TDTT đã phát hiện, tuyển chọn nhiều vận động viên xuất sắc, tham 

gia thi đấu và đạt thành tích cao cho thành phố và tỉnh. 



 

 

Đại diện các vận động viên và trọng tài tuyên thệ trước Đại hội 

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có những thời điểm 

diễn biến phức tạp, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã tổ 

chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở. Qua đó tuyển chọn vận 

động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT thành phố.  Và trong 

khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Nam Định lần thứ IX năm 

2022, BTC Đại hội đã tổ chức được 07 môn thi đấu gồm: bóng đá, 

bóng bàn, điền kinh, cầu lông, cờ vua, cờ tướng và bơi. 



 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng hoa và cờ lưu niệm 

cho các đoàn tham gia Đại hội TDTT thành phố Nam Định lần 

thứ IX, năm 2022 

Thành phố cũng đã tuyển chọn, cử vận động viên tham gia 

thi đấu 05 môn tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX và đã đạt kết quả 

cao với 28 huy chương, trong đó, có 09 huy chương vàng, 10 huy 

chương bạc, 09 huy chương đồng. Thành phố cũng là đơn vị đứng 

tốp đầu trong các đơn vị tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh 

Nam Định lần thứ IX. 

 

Màn đồng diễn thái cực trường sinh của người cao tuổi thành 

phố 

            Đại hội TDTT thành phố Nam Định lần thứ IX là hoạt động 

thể thao sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp 



nhân dân. Đây cũng là dịp thành phố biểu dương lực lượng, đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, đưa phong trào tập luyện TDTT của từng cơ 

quan, đơn vị ngày càng phát triển, xứng đáng với tiềm năng của 

địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra đối với lĩnh vực văn 

hóa, thông tin, thể thao. 

 

Màn đồng diễn của học sinh trường tiểu học Lộc Hòa 

Sau phát biểu khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật 

của CLB lân, sư, rồng phủ Thiên Trường; CLB Thái cực trường 

sinh đạo; CLB văn hóa thể thao Nữ hoàng; Môn phái Võ cổ truyền 

Mạnh Thắng Đường và học sinh trường tiểu học Lộc Hòa./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


