
UBND TfNH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH  — UBND HUYN 
SON DIXONG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tii  do - Hinh phüc  

Sé: /KHLT-SVHTTDL-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 nám 2022 

KE HOACH 
To chfrc Giãi dna xe dp JJta hInh tinh Tuyên Quang mo rng nãm 2022 

Thirc hin Kê hotch so 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye to chirc L don nhn Bang ghi danh "Thirc hành Then cüa ngui Tày, 
Nüng, Thai i Vit Nam" vào danh sách di san van hóa phi vt th dui din cüa 
nhân loti và L hi Thành Tuyên nàm 2022; Van bàn s 2564/UBND-THVX ngày 
06/7/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic diu chinh mt s ni dung K hoach 
so 88/KH-UBND ngày 19/5/2022, 

Can cü Diêu 1 Giãi dua xe dp Dja hInh tinh Tuyên Quang mi rng näm 
2022 (Diêu lé so' 701/DL-SVHTTDL, ngày 22/7/2022,), 

S Van boa, The thao và Du ljch vàU' ban nhân dan huyn San Duang ban 
hành K hoach phi hçip t chirc giãi dua xe dp Dja hInh tinh Tuyên Quang mi 
rng näm 2022, vâi các ni dung chInh, nhu sau: 

I. MIJC filCH, YEU CAU 
1. Mic dIch 
- Thiêt thrcchào mrng kS'  nim 77 näm Cách ming tháng Tam và Quc 

khánh Nixóc Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); tang 
cming tuyên truyn, quâng bá, gii thiu dn nhân dan, du khách trong và ngoài 
tinh v mien dt, con ngui, các san phm du lch, giá trj van hóa, lch sir dc dáo, 
dc sc cüa Tuyên Quang, dc bit là tuyên truyn, gii thiu v các hoat dng 
hu&ng rng L don nhn Bang ghi danh "Thirc hành Then cüa ngui Tày, Nüng, 
Thai Vit Nam" vào danh sách di san van hóa phi 4t th dai  din cüa nhân l°ai 
va L hi Thành Tuyên nãm 2022. Qua do, thiic dy các boat dng du ljch ngày 
càng phát trin, dóng gop tIch circ vào sir phát trin chung cüa tinh Tuyên Quang. 

- Tip tic dy manh  và nâng cao cht 1uçng hiu qua phong trào th diic th 
thao nói chung và phong trào tp luyn, thi du mOn xe dp nói riêng; tao  diêu 
kin, co hi d các 4n dng viên thi du, eQ sat, tIch ffiy kinh nghim, nâng cao 
trInh d, cht lugng chuyên mOn, dng thñ tang cithng sr giao luu, hçip tác, gn 
bó giüa các vn dng viên và các câu lac  b xe dp trong cá nuâc. 

2. Yêu cãu 
- Qua trInh to chüc giài phái dam bào cht luqng, hiu qua, an toàn, tit 

kim; tao  khOng khI dua tranh lành mnh giüa các 4n dng viên và các dci. COng 
tác t chirc, diu hành và thi du phâi dam bào khách quan, doàn kt, trung thijc, 
cao thugng; chng mçi hành vi gian lan, tiêu circ trong to chic và thi dâu. 

- Các vn dng vien, câu lac  b và các di tham gia thi dâu phài dam bào 
dung di tuçmg, chp hành nghiem Lut và Diu 1 cüa Giâi. 
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.; II. Thoi gian, di them 
1. Thôigian 
Tr ngày 15/8 dn ngày 16/8/2022, cii th: 
* Ngày 15/8/2022 (thu 2): 
- Bui sang: Don tip các doàn, vn dng viên v tham dir giâi tai  hi trtthng 

nhà lam vic cüa Bão tang tinh (tai Khu di tIch Quc gia dc bit Tan Trào). 
- Bui chiu: 
+ Tir 14 gii dn 16 gRi: Ban T chüc và các trtthng Doàn h9p chuyên môn; 

các vn dng viên tham quan thc t du&ng dua. 
+ Tr 16 gi den 17 gi: Mi các Doàn, và vn dng viên tham dir L dang 

huung tai  Lan Na NLra, DInh Tan Trào, Khu tuing nim các vi Tin bi each mng 
(trong Khu di tIch Quc gia dc bit Tan Trào). 

- Bui t&: Tir 20 gi1 mi các doàn, vn dng vién tham dr mt s hoat dng 
giao li.ru van hóa, vAn ngh, d& lira trai...  vói huyn Scm Ducmng tai  Quãng tnrmng 
Tan Trào, xâ Tan Trào. 

* Ngày 16/8/2022 (thir 3): 
- Tr 07gRi 30 phuit: L khai mac  Giãi dua xe dp Dja hInh tinh Tuyên Quang 

mm rng, nAm 2022. 
- Ttr 08 gi? 00 phüt: T chüc các nOi  dung thi du. 
- Tr 10 gim 30 phit: Tng kit, b mac  giãi. 
2. Dja diãm khai m(Ic, bimzc 
Tai Quãng tnräng Tan Trào, xA Tan Trào, huyn Son Ducing, tinh Tuyên Quang 
Ill. Ni dung 
1. Npi dung liii diu 
1.1. Ni dung thi du nam gm các nhóm tui sau: 
- Nhóm I: MTh Nam d tui tr 16 dn 30 (sinh nAm 2006 n näm 1992) 
- Nhóm II: MTh Nam do tui tü 31 dn 40 (sinh näm 1991 dn nAm 1982) 
- Nhóm III: MTB Nam d tui tt'r 41 dn 55 (sinh nAm 1981 dn nAm 1967) 
- Nhóm III: MTB Nam d tui tr 56 tr& len (sinh näm 1966 tr& v truâc) 
1.2.NOi dung thi du nü gm các nhOm tui sau: 
- Nhóm I: MTB Ni dO tui tir 16 dn 30 (sinh nAm 2006 n nam 1992) 
- NhOm II: MTh Ntr dO tui ttr 31 dn 40 (sinh näm 1991 den nAm 1982) 
- NhOm III: MTh Nü dO tui tr 41 dn 55 (sinh nAm 1981 dn nAm 1967) 
- NhOm III: MTh Nt dO tui tir 56 trâ len (sinh nAm 1966 tth ye truóc) 
2. Chu'ong trInh khai mic, bE mçic 
2.1. Chuang trInh khai mac: 
- On djnh t chüc. 
- Chào cm. 
- Tuyên b 1 do, giói thiu dai  biêu. 
- Phát biu khai mac. 
- L?yi hüa cüa 4n dng viên; tuyên th cüa Trçng tâi. 
- Tng hoa, th urn nim cho các doàn. 
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- Thông báo chiwng trInh thi du. 
2.2. Chuong trInh b mac: 
- Tuyên b 1 do giâi thiu dai  biu. 
- Báo cáo k& qua t chüc giâi và cong b k& qua chuyén mon. 
- T chirc trao huy chucing, tin thithng cho các vn dng viên dat  giâi. 
2.3 Chuang trInh th chi'rc thi du: (co ljch thi du rieng). 
IV. Ti chu'c thiyc hin 
1. SO Van hóa, Thi thao và Du ljch clii dw 
1.1. Vänphông Sâ: 
- Lp danh sách dai  biu, thi& k, in và gui Giy m?yi dai  biu dr L khai 

mac, b  mac  Giãi; phân cong don tip dai  biu trong L khai mac,  b  mac  Giâi. 
- Phi hqp vâi PhOng Quãn 1 Th diic th thao thc hin trao thi.thng. 
- Thông tin cho các cc quan báo cM d dua tin, tuyên truyn v giài du. 
- Thm djnh, chun bj kinh phI và xây dirng k hoach  chi phiic vi cho cong tác 

t chrc giái dam bão kjp thôi; thanh, quyt toán kinh phi theo quy djnh. 
1.2. PhOng Quân 1 Th diic th thao: 
- T chüc khâo sat dung dua, dim xut phát và dIch. Tham muu cho Ban 

T chirc v các diu kin dam bâo trong qua trInh ti, chrc giâi. 
- Chi'i tn, phi hçp vth các don vi có lien quan chun bj dja dim, thi& k ma 

két và thirc hin trang trI khánh tit và chun bj bin ten doàn phc vt L khai mac 
và b mac  giâi. 

- Tham mixu thành 1p  Ban T chüc,T tr9ng tài, T phic vi d diu hành, 
t chirc Giãi. 

- Xây dimg k hoach  chi tit, dir toán kinh phi cho cOng tác t chüc giãi. 
- Chun bj ni dung phát biu khai mac;  lam cong tác th chüc và diu hành 

L khai mac,  b  mac  Giái. 
- Tng hçip danh sách vn dng viên, t chuc hpp chuyên mOn vâi các 

tru0ng doàn, hun luyn viên; ph& hqp vâi Lien doàn Xe dap - Mo to th thao 
Vit Nam, Hi Xe dap ni vông tay lan Min Bc vàTrung tam Hun luyn và Thi 
du Th dic th thao bc thäm xp ljch. 

- Lam d&u m6i lien h, tip nhn thông tin, tng hqp s lieu các doàn tham 
gia giái (s lucing, ten và s6 din thoai lien h cüa truang Doàn - Chü trI, phi hçip 
vâi Van phOng Sâ chun bj c?i, hoa, huy chucmg, dOng tin thuông và các diu 
kin khác phic vii tai  L khai mac,  b  mac  Giâi. 

- Chü trI, phi hqp vâi ti trçng tài t chirc h9p chuyén mon vói các tru6ng 
doàn, lânh dao  các dci; phát so deo cho các 4n dng viên. 

- Phi hqp t6 chüc diu hành thi du các ni dung cüa giâi; tng hçTp kt qua 
thành tIch Giâi. 

- Chü trI, phi hçip vâi phOng Vn boa - Thông tin huyn San Duang lien h, 
tip nhn thông tin và sp xp, bó trI nai an, nghi cho các doàn Va các 4n dng 
viên v tham gia giâi dam bâo chu dáo, an toàn và và hqp 1. 

1.3. Thanh tra Sa: 
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Chü trI, ph& hçip viii Phông Quãn 1 Th dic th thao, lire krgng trçng tài kim 
tra nhán sir, các diu kin vn dng viên các doãn tham gia thi dâu theo Diêu l quy 
djnh; giám sat cong tác t chcrc thi du dam bâo theo ding lut, Diu l. 

1.4. Trung tam Hun luyn và Thi ctu th d%ic th thao tinh: 
- Chun bj diving cii, trang thi& bj dam bão cho thi du, gm: Ding h b&m 

gi?i, côi, c?i xut phát, ci giám sat, day dIch. 
- Ph& hçip vâi Trung tam VAn hóa, Truyn thông và The thao huyn Scm 

Ducmg ké dithng dua, dim xut phát các cir ly, dim dIch và kim tra dixtmg dua. 
- Cir trQng tâi diu hành giãi; phi hçrp vâi can b chuyên mOn thuc Lien 

doàn Xe dp - Mo to th thao Vit Nam, HOi  Xe c1p ni vèng tay lan Min Bc và 
Phông Quãn l Th dijc th thao h9p chuyên mon vói các doàn, bc thAm, xp ljch. 

- Diu hành toàn b cOng tác chuyên mon cUa giãi; tng hqp thành tIch thi d&u 
báo cáo trti&ng Ban Tt chüc sau khi k& thác thM gian thi du. 

1.5. Bào tang tinh: 
- Chü dng phi hçrp vói Phông Quãn l TDTT và don vj lien quan chu.n bj 

dja dim L khai mac,  b  macGiâi;  t chrc tng v sinh, chinh trang khuôn viên 
các dim di tIch va Khu ttrmg nim các vj Tin bi Cách mng d phiic vi khách 
tham quan; phãn cong hrc luçing tham gia bão dam an ninh trt tr, bão v di tIch và 
huóng dan, thuy& minh phiic viii khách tham quan trong thai gian din ra giái du. 

- Phi hçip vai Van phông S& don tip các dng chI länh dao  tinh và chu.n bj 
bàn gh cho dai  biu  tai  khu vrc khai mac,  b  mac  giâi. 

- B6 trI phOng h9p cho Ban T chüc, tr9ng tài và phOng don tip các dng 
chI lnh dao  các tinh và Ban T chüc. 

- Cir 04 can b nCt mc áø dài phiic vi tai  1 khai mac  và b mac,  trao giâi 
thuâng; chun bj khay trao giái thu&ng. 

2. Uy ban nhân dan huyen  Sun Dwo'ng chi dzo 
2.1. PhOng Van hóa và Thông tin: 
- Tham mini cho Uy ban nhân dan huyn phi hqp chi dao  cong tác thông 

tin, tuyen truyn rng räi trong nhãn dan và t chirc t& Giâi dua xc dap Dja hInh 
tinh Tuyên Quang m& rng nAm 2022. Chi dao  các cr s& luu trCi, nhà hang An ung 
(tai thj tr.n San Di.rang và Lang VAn hóa Tan Lap) chinh trang khuOn vien, chuk 
bj tht các diu kin v ca sâ 4t chit, v sinh an toàn thirc phm và nâng cao k5 
nAng don tip, phiic vi khách km tth. 

- Rà soát, tng hçip khã nAng dáp üng thu cu An, nghi cüa các vn dng viên 
v tham gia giâi tai  thi trn San Ducmg và Lang VAn hOa Tan Lp (xä Tan Trào). 

- Ph& hcip vai phOng Quán l TDTT cung cp thông tin d s&p xp, b trI 
nai An, nghi cho các doàn và các 4n dng viên v tham gia giãi. 

- Các doàn vn dng viên thông tin v s krqng, thu cu An, nghi cho PhOng 
VAn hóa và Thông tin huyn San Ducmg (dng chI Phgm Thj Lj. Din thogi lien 
h: 0982649129) và Uy ban nhân dan xA Tan Trào ('dng chI Hoàng D&c Soài, so 
din thogi lien h: 0975343508) d sp xp ch An, nghi. 

- Tham mini chi dao  Nhà thu clang thi cong các cong trIth giao thông trên 
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1 trInh &rmg dua t?m  thii dung thi cong ('tic 14h ngày 15/8 dIn 11 già 30phüt 
ngày 16/8/2022), thu d9n hoc di chuyên t?m  thyi vt 1iu, may moe, thiêt bj ra 
khOi mt duing dua... de dam bâo an toàn, thun lçri cho các vn dng viên trong 
qua trmnh thi dâu Giâi. 

2.2. Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao huyn San Dixang: 
- PhOi hçip vii PhOng quân 1 TDTT th%rc hin trang trI khánh tiêt theo ma 

két; sap xêp vj tn, biên ten doãn, cam ci chuôi và treo bang ron khâu hiu khu vrc 
khai mac,  be  mac,  thi dâu. 

- Chuãn bj 08 bàn dài, 50 ghê, tAng am, ba dâi ph%lc vi lê khai mac,  be  mac 
giâi, 01 ba kéo tai  khu virc xuât phát ni dung 25 km. 

- Phôi hçp vi Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu the diic the thao tinh ké 
duing dua, diem xuât phát các cr ly, diem dIch và kiêm tra duông dua. 

- To chüc tuyên truyên, quàng bá rng rAi trong Nhán dan ye Giâi dua xe dp 
Dja hInh tinh Tuyên Quang mei rng nam 2022 bang các hInh thüc phü hcip, hiu qua. 

- Sr ding xe cüa dan vj de tuyen truyên theo doàn dua (co bài tuyên truyên 
do PhOng quãn 1 the diic the thao chuyén bj). 

- Nghiên cüu, sAp xêp cho các doàn, các 4n dng viên tham gia chuang 
trInh giao km van ngh, lira trai  tOi ngày 15/8/2022 tai  Quâng trithng Tan Trào. 

2.3. Cong an huyn: 
- Xây dirng và thrc hin phuang an dam bão an ninh trt tr cho các Doàn 

trong suôt thii gian to chüc giãi. 
- B6 trI phuang tin, lirc hrçmg cãnh sat giao thông, cánh sat trt tr lam 

nhim vi dam bão an ninh trt tr trén 1 trInh duing dua và khu vire to chüc lê 
khai mac.  Bô trI liic luqng chüc nAng chôt tai  các diem ngA ba, ngA tu, diem giao 
cAt trén duing dua. 

- B trI 01 xe ôtO và 03 xc mô tO dn l và bâo v doàn dua. 
2.4. Trung tam y tê huyn: 
- Chi dao  1irc luçrng y tê kiêm tra, giám sat thc hin các bin pháp phOng 

chông djch Covid-19 theo quy djnh cUa Bt Y tê; dam bão an toàn v sinh thirc 
phâm tai  6 nhüng noi các doàn An, nghi; phun thuOc mui tai  khu we Lang VAn 
hOa Tan 14p (nai cO các doàn, vn dng viên liru trü dém ngày 15/8/2022). 

- Bô trI 01 xc cru thuang theo doàn dua (trên Xe cO 01 bác s5, 01 y tá dê kjp 
th?yi xi:r l khi cO tInh huong xãy ra); ho trI 02 to y té (01 to trrc tai  diem xuât phát 
và ye dIch và 01 to tnirc tai  khu we gãn Di tIch Nha Cong an. 

2.5. Uy ban nhán dn các xâ: Tan Trào, Trung Yen, Minh Thanh: 
- Thông tin, tuyên truyên rng däi ye miic dIch, nghi, thii gian, 1 trInh 

dung dua dê nhan dan biet và cô vu cho giâi dau. 
- Tuyên truyén, vn dng Nhân dan, nhât là các hQ gia dInh sinh sinh song 

gãn dung dua to chirc v sinh dithng lang, ngO xOm, chinh trang khuôn viên nhà & 
và hn che tôi da vic thã rOng gia xüc (trâu, bO, chó, de...) trong khoãng th&i gian 
dien ra cuc dua (tr 8 gi& den ii gi& 30 phüt, ngày 16/8/2020); dng th&i c vu và 
tao dieu kin thun bi khi doàn dua di qua. 

- Cu hrc buçing tham gia chi dn doàn dua tai  các lôi rê, ngA ba, ngA tu thuc 
dja bàn các xA ncii doàn dua di qua. 
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- Chi dao,  tuyen truyn, vn dng các h gia dInh trong Lang vn hóa Tan 
Lp chinh trang khuôn viên, câi tao, nâng cap co sc 4t chat và chuán bj tot các 
dieu kin don tiêp, phic vi các doàn và các vn dung vien n, nghi trong thvi gian 
tham gia Giâi. 

A • • A A A A A Aø V. Be nghi Lien doan Xe dip- Mo to the thao Viçt Nam, Hçi Xe dp no' 
vông tay Ion Min Bàc 

- Phôi hqp, giip d thirc hin cong tác truyên thông và to chirc Giâi dua xe 
dp Dja hInh tinh Tuyên Quang m& rng nám 2022 dam báo din ra thãnh cong t& 
dep. Giüp di thông tin và mri các câu lac b xc dip ye tham dir giâi. 

- Cir 1irc luçing tr9ng tài quôc gia tham gia dieu hành giãi. 
- Cu trçng tài phôi hqp vâi phOng Quãn l The dic the thao và Trung tam 

Huân luyn và Thi dâu the diic the thao tinh h9p chuyên mOn vâi các doãn, bôc 
thäm, xep ljch. 

VI. B ngh các can 1c b Xe dp: Tuyên Quang, Dc rng 
Tham gia ho trq cong tác to chuc, tru'ên thOng, lien h, miii và don tiêp, 

phic vi các doàn, vn dng viên ngoài tinh ye tham dir giài. 
Trên day là Kê hoch to chirc Giâi dua xc dp Dja hInh tinh Tuyên Quang 

m& rng näm 2022. Dé nghj các ca quan, dan vj phôi hçip, tO chüc thrc hin có 
hiu qua các ni dung, cong vic duvc  phãn cong d giái d&i din ra thành cong 
tOt dep./. 

UBND HUYN S(N DUNG sO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 
KT. CHU TICH KT. GIAM DOC 

CHU TICH PHO GIAM DOC 

m ThI Nhj BInh Nguyn Van Hôa 

NoinhjIn: 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- Die Hoãng Vit Phuang, PCT UBND tinh (Báo cáo); 
- Lânh dao  Sà VHTF&DL; 
- Thix&ng tlVc  Huyn üy (Báo cáo); 
- UBND huyn Scm Dtrcmg; 
- Lien doàn Xe dp- Mo to the thao Vit Nam Phôi hqp); 
- HOi Xe dp n& vOng tay lan Mien BAc (Phôi hcp); 
- VAn phOng sa, PhOng QLTDTF, Thanh tra Sâ; 
- Trung tam HL&TD TDTF tinh; 
- Bao tang tinh; 
- PhOngVHTF, Trung tam VH1TFT huyn SD; . (Thrc hin); 
- Cong an huyn SD; 
- Trung tam Y té huyn SD; 
- UBND các xA: Tan Trào, Minh Thanh, Trung Yen; 
- CLB xc ctp: Tuyên Quang, Doe Ring; 
- Liru: VT, QLTDTT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-02T16:33:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-02T16:33:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




