UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số:721 /KH-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 18 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền và tổ chức phục vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025
Căn cứ Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy Nam Định về
việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TB-BPTT ngày 24/4/2020 của Tiểu ban
Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về tuyên truyền Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XX, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyên
truyền được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX giao, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống
nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, tạo sự đồng
thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân
phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm,
phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.
2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị,
tư tưởng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo các
nội dung diễn ra an toàn và thành công, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi
trong nhân dân.
II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
- Thời gian: 03 ngày, dự kiến cuối tháng 9/2020 hoặc đầu tháng 10/2020.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
tỉnh Nam Định, số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
2. Các nhiệm vụ được phân công
2.1. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chuẩn bị Hội trường
- Chuẩn bị Hội trường; trang trí khánh tiết, khẩu hiệu trong, ngoài Hội
trường Nhà Văn hóa 3-2; lắp đặt Nhà tiền chế phục vụ đại biểu, phóng viên, nhà
báo giờ giải lao.
- Dựng 6 cụm pa nô, tranh cổ động, khẩu hiệu chào mừng tại các điểm đầu
của tỉnh; trang trí khu vực đường Nguyễn Du và xung quanh khu vực hồ Vị
Xuyên, trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh, chiếu phim…
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Thời gian: trước khai mạc Đại hội 10 ngày; trong và sau Đại hội 10 ngày.
- Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền cổ
động trực quan.
2.2. Tổ chức triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh
Tổ chức triển lãm ảnh (không trưng bày hiện vật) về thành tựu kinh tế xã
hội của 10 huyện, thành phố, các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng…
Thời gian khai mạc triển lãm: Trước khai mạc Đại hội từ 3 đến 5 ngày.
Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và
Triển lãm tỉnh Nam Định.
2.3. Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng
Dàn dựng, tập luyện, biểu diễn 03 chương trình văn nghệ chào mừng, gồm:
- Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Đại hội, thời lượng: khoảng
30 phút.
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội, thời gian:
buổi tối ngày đầu tiên diễn ra Đại hội, thời lượng: khoảng 60 phút.
- Chương trình văn nghệ phục vụ mít tinh chào mừng thành công Đại hội
do Thành ủy Nam Định chủ trì, thời lượng: khoảng 45 phút.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công các đồng chí Lãnh đạo Sở chỉ đạo trực tiếp các nội dung
công việc của Sở như sau:
1.1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm
trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công.
1.2. Đồng chí Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch: Chỉ đạo các nội dung trong công tác chuẩn bị hội trường, trang trí,
khánh tiết; tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm và các chương trình văn
nghệ chào mừng.
1.3. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch: Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của
Sở; hệ thống truyền thanh, chiếu phim của ngành.
1.4. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch: chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Đại hội.
2. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
2.1. Công tác chuẩn bị hội trường, tuyên truyền cổ động trực quan
a. Công tác chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết
- Chuẩn bị các điều kiện về Hội trường, phòng đón, tiếp khách (sửa chữa,
bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cần thiết, vệ sinh, chỉnh trang khu vực trong
và ngoài Hội trường...).
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Thời gian hoàn thành trước 15 ngày khai mạc Đại hội.
- Lắp đặt nhà tiền chế để phục vụ đại biểu, phóng viên, nhà báo giờ giải lao.
Thời gian hoàn thành trước khai mạc Đại hội 02 ngày
- Phối hợp với Văn phòng Sở xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội
dung khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền trong, ngoài Hội trường Nhà Văn hóa 32; xây dựng maket toàn cảnh trang trí khánh tiết khu vực tổ chức Đại hội báo
cáo Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách để trình Bộ phận Tuyên truyền (Tiểu
ban Tổ chức phục vụ Đại hội) phê duyệt và tổ chức thực hiện trang trí theo sự
chỉ đạo.
Thời gian thiết kế maket toàn cảnh chậm nhất ngày 20/8/2020.
Thời gian hoàn thành trang trí khánh tiết: trước khai mạc Đại hội 05 ngày.
- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân, hậu cần theo kế hoạch của bộ phận phục
vụ đại hội.
b. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan
- Thiết kế maket các panô, khẩu hiệu tuyên truyề cổ động trực quan trên địa
bàn tỉnh; tham mưu văn bản hướng dẫn cụ thể các huyện, thành phố triển khai.
Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2020.
- Dựng 06 cụm pa nô, tranh cổ động, khẩu hiệu chào mừng tại các điểm đầu
của tỉnh; xây dựng phương án và tổ chức trang trí khu vực đường Nguyễn Du và
xung quanh khu vực hồ Vị Xuyên, trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian: Trước khai mạc Đại hội 10 ngày; trong thời gian tổ chức Đại hội
và sau Đại hội 10 ngày.
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền thanh lưu động;
tổ chức chiếu các bộ phim ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi
quê hương đất nước…
Thời gian tuyên truyền từ nay đến sau Đại hội 10 ngày.
2.2. Công tác tổ chức triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh
- Tham mưu văn bản hướng dẫn chi tiết các huyện, thành phố, các đơn vị
xây dựng panô, hình ảnh tham gia triển lãm, đảm bảo sự đồng bộ giữa các địa
phương trên địa bàn tỉnh về kết cấu panô, cách bố trí, sắp xếp hình ảnh, tư liệu,
chất lượng hình ảnh...
Thời gian trưng bày: Trước 03 ngày khai mạc Đại hội.
Thời gian tập kết về Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam
Định: Trước 05 ngày khai mạc Đại hội.
Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2.
Thời gian ban hành văn bản hướng dẫn chậm nhất ngày 20/8/2020.
- Xây dựng phương án trưng bày; nội dung, chương trình triển lãm báo cáo
Lãnh đạo Sở.
Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2020.
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2.3. Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng
- Chủ trì và phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống dàn dựng, tập
luyện, biểu diễn 02 chương trình văn nghệ chào mừng:
+ Khai mạc Đại hội, thời lượng: khoảng 30 phút.
+ Phục vụ mít tinh chào mừng thành công Đại hội do Thành ủy Nam Định
chủ trì, thời lượng: khoảng 45 phút.
Thời gian sơ duyệt: Trước khai mạc Đại hội 10 ngày.
Thời gian tổng duyệt: Trước khai mạc Đại hội 05 ngày.
Thời gian hoàn thành kịch bản, báo cáo Lãnh đạo Sở: trước ngày 31/8/2020.
- Chủ trì in băng đĩa các nội dung bài hát dự kiến trong chương trình văn
nghệ chào mừng, báo cáo Lãnh đạo Sở trước ngày 20/8/2020.
- Biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân trong dịp diễn ra
Đại hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
3. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
- Chủ trì dàn dựng, tập luyện và biểu diễn chương trình biểu diễn nghệ
thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội, thời gian: buổi tối ngày đầu tiên diễn ra Đại
hội, thời lượng: khoảng 60 phút.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm xây dựng và
biểu diễn các chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Đại hội; in băng đĩa
các nội dung bài hát dự kiến trong chương trình văn nghệ.
- Biểu diễn các vở diễn, các chương trình văn nghệ miễn phí phục vụ nhân
dân trong dịp diễn ra Đại hội.
4. Văn phòng
- Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đã phát động từ đầu
năm 2020 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thi
đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
- Là đầu mối liên hệ các công việc của ngành trong công tác chuẩn bị tổ
chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân, hậu cần theo kế hoạch của bộ phận phục
vụ đại hội.
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Là đầu mối tham mưu tổng hợp kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Nam Định lần thứ XX trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các
đơn vị có liên quan sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng quy định.
6. Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thi đua lập thành tích xuất sắc chào
mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức
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tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại cơ quan, đơn vị góp phần
vào thành công chung của Đại hội.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Theo bảng nội dung dự kiến tiến độ công việc kèm theo.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trưởng phòng các phòng quản lý
nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động trong việc xây
dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện; thường xuyên báo
cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng). Trong quá trình thực
hiện có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị chủ động báo cáo, xin ý kiến
đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
(để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở;
- Các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Nam Định

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
STT
I
I-1

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Ghi chú

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI TRƯỜNG
Cơ sở vật chất

1

Sửa chữa Hội trường, mua sắm trang thiết bị cần thiết; vệ sinh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
chỉnh trang khu vực trong và ngoài Hội trường Nhà Văn hóa 3-2
và Triển lãm

Trước khai mạc Đại hội
15 ngày

2

Lắp đặt Nhà tiền chế phục vụ đại biểu, phóng viên, nhà báo giờ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
giải lao tại sân khu A và sân khu B
và Triển lãm

Trước khai mạc Đại hội
02 ngày

I-2

Trang trí khánh tiết

1

Xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung khánh tiết, khẩu
hiệu tuyên truyền trong, ngoài Hội trường Nhà Văn hóa 3-2

Trung tâm VHĐATL chủ trì,
Văn phòng phối hợp

Chậm
nhất
20/8/2020

ngày

2

Thiết kế maket phối cảnh, phương án trang trí khánh tiết, khẩu Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Chậm
nhất
hiệu tuyên truyền trong, ngoài Hội trường
và Triển lãm
20/8/2020

ngày

3

Trước khai mạc Đại hội
Tổ chức trang trí khánh tiết, khẩu hiệu: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc,
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh 05 ngày (cây và hoa
Ảnh Mác-Lênin, biển tên Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, bục phát
và Triển lãm
hoàn thành trước khai
biểu, hòm phiếu, trải thảm, thảm hoa, cây và hoa trang trí…
mạc Đại hội 01 ngày)

II

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

1

Thiết kế maket các panô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
quan trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn các
và Triển lãm chủ trì, Văn
huyện, thành phố triển khai
phòng phối hợp

Chậm nhất ngày
20/8/2020

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Nam Định
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Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
và Triển lãm

Trước khai mạc Đại hội
10 ngày

2

Tổ chức dựng panô, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng1

3

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền thanh lưu
Tuyên truyền từ tháng
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
động; tổ chức chiếu các bộ phim ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch
8/2020 đến sau Đại hội
và Triển lãm
Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước…
10 ngày

III

Ghi chú

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
và Triển lãm chủ trì, Văn
phòng phối hợp

1

Thiết kế maket, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa
phương xây dựng panô tham gia triển lãm

2

Trang trí khu vực trưng bày triển lãm; tiếp nhận pa nô của các địa Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
phương, đơn vị tham gia
và Triển lãm

3

Xây dựng phương án trưng bày, nội dung, chương trình triển lãm

IV

Chậm nhất ngày
20/8/2020
Trước khai mạc Đại hội
05 ngày

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
và Triển lãm

Chậm nhất ngày
20/8/2020

Trung tâm VHĐATL chủ trì,
Nhà hát Nghệ thuật truyền
thống phối hợp

Trước ngày 20/8/2020

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
In băng đĩa các nội dung bài hát dự kiến trong các chương trình
văn nghệ

1

1

- Tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm: 01 panô kích thước 1,5mx14,5m; 02 cụm pa nô kích thước 1,7mx21m; 02 phướn dọc kích thước 3,1mx10m và treo cờ Đảng, cờ Tổ
quốc, cờ chuối trên nóc nhà.
- Tại khu vực đường đôi Nguyễn Du và Tượng đài Trần Hưng Đạo: 04 pa nô kích thước 1mx4m (cột đèn vườn hoa tượng đài); 20 pa nô kích thước 1mx3m (dọc 2 bên tượng đài); 20 pa nô kích
thước 1,2mx2,6m, 04 băng rôn kích thước 1mx18m và 150 cờ chuối (khu vực đường đôi Nguyễn Du).
- Tại khu vực trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh: 100 cờ chuối, 01 băng rôn kích thước 1mx18m, 01 băng rôn kích thước 1mx10m.
- Tại khu vực quan hồ Vị Xuyên: 03 tranh cổ động kích thước 2,1mx4,1m; 03 băng rôn kích thước 1mx10m.
- Tại khu vực các tuyến phố chính: 11 băng rôn kích thước 1mx10m.
- Các cụm cổ động đầu ô và trong thành phố tại các địa điểm: Ngã tư đường đôi Nguyễn Du-Mạc Thị Bưởi; đường đôi Nguyễn Du; sân vận động Thiên Trường; Ủy ban nhân dân tỉnh; Công viên
Lộc An; Hồ Lộc An; huyện Xuân Trường; huyện Nam Trực; huyện Ý Yên; Tân Đệ.

8
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Nội dung công việc
Xây dựng kịch bản đối với các chương trình văn nghệ2

2

3

Sơ duyệt, tổng duyệt các chương trình văn nghệ

2

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Nam Định

Đơn vị thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Trung tâm VHĐATL chủ trì,
Nhà hát NTTT phối hợp

Trước ngày 31/8/2020

Trung tâm VHĐATL, Nhà
hát NTTT phối hợp

Tổng duyệt: trước khai
mạc Đại hội 05 ngày;
Sơ duyệt: trước khai
mạc Đại hội 10 ngày.

Dự kiến nội dung:
1. Chương trình nghệ thuật khai mạc:
- Tổ khúc hát múa: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng là cuộc sống của tôi; Đảng cho ta mùa xuân. Thời lượng: 7 phút; 16 nghệ sỹ hát và 18 diễn viên múa.
- Hát chèo: Lời sắt son. Thời lượng: 5 phút; 30 nghệ sỹ, diễn viên.
- Bài hát: Người là niềm tin tất thắng. Thời lượng: 4,5 phút; 14 nghệ sỹ hát và 12 diễn viên múa.
- Hát văn: Đảng là đỉnh sáng vinh quang. Thời lượng: 7,5 phút; 4 nghệ sỹ hát và 30 diễn viên múa.
- Bài hát: Niềm tin ngày mới. Thời lượng: 4,5 phút; 20 nghệ sỹ hát và 24 diễn viên múa.
2. Chương trình nghệ thuật phục vụ đại biểu
- Tổ khúc múa hát chèo, hát dân ca. Thời lượng: 06 phút; 20 nghệ sỹ, diễn viên.
- Hát chèo: Mùa xuân tình mẹ. Thời lượng: 05 phút, 01 nghệ sỹ.
- Múa: Hạt thóc vàng. Thời lượng: 05 phút, 14 nghệ sỹ, diễn viên.
- Hát chèo: Nỗi nhớ thành Nam. Thời lượng: 05 phút, 02 nghệ sỹ.
- Trích đoạn chèo: Vợ chồng ông lão thuyền chài. Thời lượng: 19 phút, 02 nghệ sỹ.
- Ba giá hát văn hầu đồng. Thời lượng: 30 phút, 24 nghệ sỹ, diễn viên.
(Dàn nhạc 10 nhạc công, 02 âm thanh, ánh sáng).
3. Chương trình nghệ thuật phục vụ Mít tinh
* Phần 1: Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam
- Múa hát: Non sông ngàn năm gấm vóc (tốp ca nam nữ, múa);
- Màu cờ tôi yêu (tốp ca nữ);
- Bài ca Hồ Chí Minh (tốp ca nam nữ);
- Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (đơn ca nữ);
- Có một niềm tin yêu (tốp ca nữ, múa).
* Phần 2: Rạng rỡ Việt Nam
- Giai điệu tự hào (đơn ca nam);
- Nhật lệnh gọi bình minh (tốp ca nam);
- Quê hương đất Dệt (ca sỹ Ngọc Ký); tiết mục thay thế trong trường hợp ca sỹ không tham gia: Qua bến đò quan (đơn ca nữ);
- Trăm năm thành phố quê tôi (tốp ca nam nữ, múa);
- Đất nước tình yêu (song ca nam nữ);
- Nam Định yêu thương (tốp ca nữ);
- Rạng rỡ Việt Nam (tốp ca nam nữ, múa).
4. Dàn kèn đồng: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm.

Ghi chú

