
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2838/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2018 

V/v phối hợp tổ chức Chạy việt 
dã xuyên Việt FPT năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; 
Giao thông Vận tải; Ban quản lý Khu KTCK Đồng 
Đăng - Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
Công an tỉnh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; 
- UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, 
thành phố Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-SVHTTDL ngày 17/7/2018 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Chạy việt dã xuyên Việt 
năm 2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
66/TTr-SVHTTDL về việc Công ty Cổ phần viễn thông FPT tổ chức Cuộc chạy 
việt dã xuyên Việt năm 2018 (gọi tắt là sự kiện) diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

Thời gian, địa điểm dự kiến: Lễ Khai mạc và xuất phát lúc 08h30’ ngày 
05/8/2018 tại Cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và chạy theo lộ trình: Quốc 
lộ 1A - ngã ba Phai Trần - đường Trần Đăng Ninh - đường Lê Lợi - đường Bà 
Triệu - đường Lý Thái Tổ (qua cầu Đông Kinh) - đường Hùng Vương (thành 
phố Lạng Sơn) - quốc lộ 1A - huyện Chi Lăng - huyện Hữu Lũng. 

2. Giao các cơ quan, đơn vị thực hiện 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì làm đầu mối của 
tỉnh, phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện để triển khai các nhiệm vụ của địa 
phương trong công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp tổ chức sự kiện; bảo 
đảm Cuộc chạy việt dã xuyên Việt năm 2018 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, 
đúng kế hoạch; thông báo cho UBND các huyện, thành phố lộ trình, thời gian 
Đoàn chạy qua địa bàn. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh quá trình, kết quả tổ chức 
sự kiện. 

2.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Tạo điều kiện về địa điểm tổ chức Lễ khai mạc và 
xuất phát của sự kiện, các hỗ trợ cần thiết khác. 

2.3. Sở Y tế bảo đảm công tác y tế của địa phương hỗ trợ Ban Tổ chức sự 
kiện; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất hỗ trợ giúp đỡ cấp cứu trong 
trường hợp có tình huống về y tế cần xử lý; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát an toàn 
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vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, nhất là các khách sạn, nhà hàng có Đại biểu, 
Ban Tổ chức và các vận động viên ăn uống, nghỉ ngơi. 

2.4. Sở Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sự kiện để đảm bảo các điều kiện về 
giao thông trong quá trình tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Công an tỉnh có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao 
thông trong suốt quá trình tổ chức sự kiện; cử đội hình công tác, xe ôtô, xe mô tô 
cảnh sát dẫn đường Đoàn chạy trên 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 chạy theo lộ trình. 

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

- Tuyên truyền về sự kiện; bố trí lực lượng chào mừng, cổ vũ kịp thời vào 
thời điểm Đoàn vận động viên chạy qua địa bàn trung tâm thị trấn, thị tứ của 
huyện, thành phố. 

- 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 chạy qua. 

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: 

Tổ chức tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động của sự kiện theo hướng 
quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng và phù hợp để tổ 
chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cấp khu vực và quốc gia. 

 (Gửi kèm theo Công văn số 897/TCTDTT-TTTTCI  ngày 03/7/2018 của 
Tổng cục Thể dục thể thao qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục Thể dục thể thao; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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