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KẾ HOẠCH 

 Phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình  
thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 71/TCTDTT-TTTTCI ngày 24/01/2018 của Tổng 
cục Thể dục thể thao về việc tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp 
Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng 
Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc đua tại tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phối hợp các hoạt động với Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh 
Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 (gọi tắt là Cuộc 
đua xe đạp) để Cuộc đua tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thành công. 

2. Yêu cầu 

 Các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh nơi Đoàn đua đi qua phối 
hợp thực hiện tốt việc đón, đưa Đoàn đua bảo đảm trật tự, an toàn, long trọng, 
góp phần cho Cuộc đua xe đạp thành công tốt đẹp. 

II. THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH  

1. Ngày 29/3/2018  

 Thi đấu chặng 01: Đua cá nhân tính giờ (7,2 km). 

- 7h30: Tập trung tại công viên Chi Lăng (đối diện Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn); 

- 8h00: Xuất phát; 

- Lộ trình thi đấu: Trên đường Hùng Vương, xuất phát trước cổng Bảo 
tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn - Vòng xoay trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 
(550m) - Ngã ba Chùa Tiên (900m) - Ngã ba đường Hùng Vương giao với 
đường lên Cầu 17 tháng 10 (2,4 km) - Ngã ba Yên Trạch (cổng chào thành phố 
Lạng Sơn) (3,6 km) - quay lại và kết thúc trước công viên Chi Lăng, đoạn dưới 
chân cầu Đông Kinh (7,2 km); 

- Dự kiến kết thúc vào hồi 09h30 - 10h00. 

Chương trình thi đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và HTV 
thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ngày 30/3/2018 

 Thi đấu chặng 02: Vòng quanh thành phố Lạng Sơn (42,5 km). 

- 7h30: Tập trung tại công viên Chi Lăng (đối diện Bảo tàng tổng hợp tỉnh 
Lạng Sơn); 
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- 8h00: Lễ khai mạc + Trao thưởng chặng 01; 

- 9h00: Thi đấu chặng 02 theo lộ trình; 

- Lộ trình thi đấu: Trên đường Hùng Vương, xuất phát từ Bảo tàng tổng 
hợp tỉnh Lạng Sơn - Vòng xoay trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (550m) - Ngã 
ba Chùa Tiên (900m) - quay lại khu vực công viên Chi Lăng (1,7 km). Đua 25 
vòng x 1,7 km = 42,5 km. 

- Dự kiến kết thúc vào hồi 10h30; 

- Trao thưởng chặng 02 vào hồi 10h45 - 11h00. 

3. Ngày 31/3/2018  

Thi đấu chặng 03: Lạng Sơn - Hà Nội (160 km). 

- 06h30: Tập trung trước cổng Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn. 

- 07h00: Xuất phát trên đường Hùng Vương – Ngã ba Yên Trạch (cổng 
chào thành phố Lạng Sơn) – rẽ phải, nhập vào quốc lộ 1A – qua huyện Chi Lăng 
– huyện Hữu Lũng (hết địa bàn tỉnh Lạng Sơn) – Đích đến trước UBND Quận 
Long Biên, Hà Nội (đối diện hồ Kim Quang). 

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP CỦA TỈNH LẠNG SƠN 

1. Đảm bảo an ninh, trật tự quanh khu vực xuất phát, về đích; an toàn giao 
thông thông suốt theo lộ trình cho Đoàn đua. 

2. Giúp Ban Tổ chức Cuộc đua đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng hoạt 
động tác nghiệp, hỗ trợ liên hệ nơi ăn, nghỉ cho Đoàn vận động viên, Ban Tổ 
chức, Trọng tài, Phóng viên, phục vụ (khoảng 350 người). 

3. Xây dựng kịch bản chương trình tổ chức Lễ trao thưởng cho chặng đua 
kết thúc và xuất phát chặng đua tiếp theo. 

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp tổ chức các hoạt động tại 
Lạng Sơn, bao gồm: 

- Công tác thiện nguyện: Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp sẽ xây dựng 01 
công trình công ích (phòng học) trị giá 300 triệu đồng tại Lạng Sơn. 

- Trong các buổi chiều ngày 28, 29/3/2018 Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp 
sẽ có một đoàn diễu hành trên các trục đường trung tâm thành phố Lạng Sơn để 
tuyên truyền và giới thiệu chương trình thi đấu của Đoàn đua tại Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí phục vụ 
Cuộc đua. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức phối hợp của địa phương, đầu mối 
phối hợp giữa Ban Tổ chức phối hợp của địa phương với Ban Tổ chức Cuộc đua 
xe đạp, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:  

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức phối hợp của địa phương và các văn 
bản liên quan công tác tổ chức giải; 
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- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá, đưa tin về cuộc đua gắn với quảng bá, giới thiệu hình ảnh về 
đất và người Lạng Sơn, tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch 
của tỉnh; phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, 
đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khoẻ vận động viên; 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ… để tổ chức cuộc đua an 
toàn, chất lượng;  

- Ban hành Giấy mời đại biểu dự buổi Lễ khai mạc, trao giải cho các 
chặng tại Lạng Sơn. Chuẩn bị tốt công tác đón tiếp Đoàn đua và đại biểu; 

- Dự thảo Bài phát biểu chào mừng của Ban Tổ chức phối hợp của địa 
phương; kịch bản Lễ trao giải; 

- Làm công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn vận động viên, đại biểu, khách 
mời (liên hệ, hướng dẫn bố trí nơi ăn, nghỉ cho Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp, 
các Đoàn vận động viên và địa điểm thăm quan nếu khách có nhu cầu); 

- Bố trí 05 nữ thanh niên trang phục áo dân tộc (hoặc áo dài) phục vụ Lễ 
trao thưởng; bố trí bàn ghế cho khu vực đại biểu. 

2. Công an tỉnh  

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong 
suốt quá trình tổ chức cuộc đua; 

- Cử đội hình công tác, xe ôtô, xe mô tô cảnh sát dẫn đường Đoàn đua 
chặng 1, 2 vòng quanh thành phố Lạng Sơn; dẫn đường Đoàn đua chặng 3 Lạng 
Sơn  - Hà Nội đến hết địa phận tỉnh Lạng Sơn; 

- Chỉ đạo Công an các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành 
phố Lạng Sơn đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường 
Đoàn đua theo lộ trình thi đấu của giải; 

 - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các buổi chiều ngày 
28, 29/3/2018 để Ban Tổ chức cuộc đua Xe đạp thực hiện diễu hành tuyên 
truyền và giới thiệu chương trình thi đấu của Đoàn đua tại Lạng Sơn trên các 
trục đường trung tâm thành phố Lạng Sơn.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Lựa chọn, khảo sát địa điểm, mặt bằng để Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp 
bố trí một đội thi công trực tiếp xây dựng 01 công trình phòng học tại huyện Cao 
Lộc. 

- Huy động 300 em học sinh, sinh viên tham gia cổ vũ Đoàn đua tại khu 
vực đích trước công viên Chi Lăng (đối diện Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn). 

4. Sở Y tế  

- Chuẩn bị 01 xe ôtô cứu thương, 01 tổ y, bác sĩ và cơ số thuốc cần thiết phối 
hợp với bộ phận y tế của Đoàn đua chăm sóc sức khỏe, cấp cứu xử lý các chấn 
thương kịp thời cho vận động viên Đoàn đua trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn.  

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất hỗ trợ giúp đỡ cấp cứu trong 
trường hợp có tai nạn; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm 
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trên địa bàn, nhất là các khách sạn, nhà hàng có Đại biểu, Ban Tổ chức, Trọng 
tài và các vận động viên ăn uống, nghỉ ngơi. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng các chương trình phóng sự, tin, bài tuyên truyền, phản ánh về 
các hoạt động của cuộc đua gắn với quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người 
Lạng Sơn, tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. 

- Phối hợp, hỗ trợ Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện 
truyền hình trực tiếp cuộc đua Xe đạp Toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố 
Lạng Sơn 

- Tuyên truyền trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc đua; bố trí lực 
lượng chào mừng, cổ vũ kịp thời vào thời điểm cuộc đua qua địa bàn trung tâm 
thị trấn, thị tứ của huyện và điểm xuất phát, điểm đích tại đường Hùng Vương 
(đối diện Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn). 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh cảnh quan, 
môi trường sạch đẹp các tuyến đường nơi Đoàn đua đi qua. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 
khai thực hiện theo phân công nhiệm vụ để Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh 
Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 tổ chức trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận:                                                            
- Tổng cục Thể dục thể thao (BVHTTDL);             
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên BTC phối hợp của tỉnh; 
- Các sở, ngành: VHTT&DL, YT, GTVT,  
  GD&ĐT, TT&TT, CA tỉnh, Đài PTTH tỉnh; 
- UBND huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng,  
  Cao Lộc, TP Lạng Sơn;        
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các Phòng CM, TH-CB;                                            
- Lưu VT, KGVX (LHH).                                           

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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