
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải chạy bộ “Mẫu Sơn Jungle Parths” năm 2021 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 190 năm ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), chào mừng thành công cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021;  

- Giới thiệu danh thắng khu du lịch Mẫu Sơn và những nét đặc sắc xung 

quanh khu du lịch Mẫu Sơn. 

- Với mong muốn góp phần phấn đấu tăng lượng khách du lịch đến với 

Lạng Sơn trong năm 2021, hướng tới hoàn thành mục tiêu du lịch Lạng Sơn trở 

thành một trong những trọng điểm du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc 

và của cả nước; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch Lạng 

Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực 

để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. 

2. Yêu cầu  

- Đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật; phát huy tinh thần thể 

thao cao thượng, trung thực; xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế; 

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả và tuyệt đối an toàn về người cũng như tài nguyên rừng trong quá trình 

tổ chức giải.  

II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG 

1. Quy mô: giải thể thao quần chúng quốc tế. 

2. Đối tượng 

- Vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc 

tế; đủ điều kiện sức khỏe, không trong thời gian bị can án đều được tham gia thi đấu 

(viết tắt là VĐV). 

- Quốc tế: dự kiến khoảng 100 vận động viên;  

- Trong nước: dự kiến khoảng 1.900 vận động viên chuyên nghiệp, phong 

trào và vận động viên tự do. 
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III. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm  

a) Thời gian 

- Thời gian quảng bá về Giải: bắt đầu từ ngày 25/01/2021 đến sau khi kết 

thúc Giải. 

- Mở đăng kí thi đấu: bắt đầu từ ngày 25/01/2021 đến ngày 12/6/2021. 

- Khai mạc, trao giải, bế mạc:  

+ Khai mạc: từ 07h30 ngày 27/6/2021 (Chủ nhật). 

+ Trao giải, bế mạc: từ 16h30 ngày 27/6/2021 (Chủ nhật). 

b) Địa điểm: Sân khu shop-house Vincom, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Cự ly thi đấu: gồm 04 cự ly: 10km, 25km, 42km và cự ly Ultra 70km. 

3. Lộ trình đường chạy (có bản mô tả cung đường chi tiết kèm theo). 

4. Điều lệ (giao Ban Tổ chức ban hành Điều lệ giải). 

5. Giải thưởng  

- Giải thưởng là tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương, phân loại 

theo giới tính các cự ly khác nhau (phụ thuộc huy động từ các nhà tài trợ).  

- Cơ cấu giải thưởng: nhất, nhì, ba nam/nữ của mỗi cự ly - tổng 24 giải. 

- Ngoài giải thưởng: tất cả các vận động viên hoàn thành cự ly chạy đúng 

thời gian quy định sẽ được nhận Kỷ niệm chương của Ban tổ chức.  

6. Lịch trình chi tiết 

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN 

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

Ngày 26 tháng 6 năm 2021 - EXPO DAY 

Từ 09h00 đến 21h00 Mở cửa khu vực nhận Race Kit 
Sân khu shop-house 

Vincom 

Từ 17h00 đến 18h00 
Hướng dẫn cuộc đua – Race 

Briefing 

Sân khu shop-house 

Vincom 

Ngày 27 tháng 6 năm 2021 – RACE DAY 

Từ 03h00 đến 03h45 Setup, gửi đồ 
Sân khu shop-house 

Vincom 

Từ 03h45 đến 04h00 
Tập trung khởi động cho các VĐV 

cự ly Ultra 70km 

Sân khu shop-house 

Vincom 

05h00 Cự ly Ultra 70km xuất phát 
Sân khu shop-house 

Vincom 

Từ 06h00 đến 08h00 
Mở cửa khu vực nhận Race Kit 

Chỉ dành cho VĐV 10km và 25km 

Sân khu shop-house 

Vincom 
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Từ 06h30 đến 07h00 
Tập trung khởi động cho các VĐV 

cự ly 42km 

Sân khu shop-house 

Vincom 

07h00 Cự ly 42km xuất phát 

Sân khu shop-house 

Vincom 

 

Từ 07h00 đến 08h00 
Tập trung khởi động cho các VĐV 

cự ly 25km, 10km 

Sân khu shop-house 

Vincom 

07h30 Chương trình khai mạc 
Sân khu shop-house 

Vincom 

08h00 Cự ly 25km xuất phát 
Sân khu shop-house 

Vincom 

09h00 Cự ly 10km xuất phát 
Sân khu shop-house 

Vincom 

Từ 16h30 đến 17h30 Chương trình trao giải, bế mạc 
Sân khu shop-house 

Vincom 

19h00 
Đóng đường chạy (Cut Off Time) 

tất cả các cự ly 

Sân khu shop-house 

Vincom 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Công ty cổ phần Đường Đua Mới chịu trách nhiệm về toàn bộ kinh phí tổ 

chức giải (kinh phí giải thưởng, bồi dưỡng Ban Tổ chức, trọng tài, bảo vệ, y tế, 

phục vụ; trang trí khánh tiết…) thực hiện theo phương thức xã hội hóa, do huy 

động qua hình thức thu phí từ vận động viên tham gia Giải và các nguồn xã hội 

hóa khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Công ty cổ phần Đường Đua Mới. 

1. Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

- Phối hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan. 

- Đôn đốc các ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Giải đảm bảo 

đúng tiến độ. Phối hợp thực hiện công tác tiếp đón đại biểu, Ban tổ chức là thành 

phần của tỉnh.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đường Đua Mới xây dựng Điều lệ 

giải, chương trình khai mạc, bế mạc giải; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức; 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ liên quan triển khai kế hoạch tổ chức 

Giải; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và cung cấp những kiến thức cần 

thiết cho các đoàn vận động viên tham dự khi có nhu cầu; phối hợp với Công ty 



4 
 

 

cổ phần Đường Đua Mới triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá cho Giải ở 

trong nước và quốc tế trên cổng thông tin điện tử của ngành; 

- Huy động lực lượng VĐV của tỉnh Lạng Sơn tham gia giải; là đầu mối 

đăng ký cho VĐV địa phương; 

- Thống kê khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố (kèm theo bảng giá, 

số điện thoại) gửi về Công ty cổ phần Đường Đua Mới để thông báo đến các 

VĐV đăng ký tham dự. 

- Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và market sân khấu cho 

chương trình nghệ thuật; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan bố trí địa điểm 

cho Công ty cổ phần Đường Đua Mới tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng thể thao 

Expo, địa điểm khai mạc, bế mạc tại sân khu shop-house Vincom; bố trí địa điểm 

làm việc cho Ban tổ chức (có đầy đủ bàn, ghế và máy chiếu) phục vụ các cuộc 

họp liên quan đến giải, họp Ban tổ chức với các đoàn vận động viên.  

3. Công ty cổ phần Đường Đua Mới 

- Tham gia Ban tổ chức điều hành giải; huy động lực lượng VĐV trong 

nước và quốc tế tham gia giải; tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đoàn VĐV, trực 

tiếp tổ chức, điều hành thi đấu và tổng hợp báo cáo quá trình tổ chức giải; kiểm 

tra hồ sơ thi đấu và phát thẻ, số đeo cho VĐV; tổ chức cuộc họp chuyên môn với 

các đoàn VĐV; phân công trọng tài;  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn xây dựng 

Điều lệ giải, chương trình khai mạc, bế mạc giải;  

- Xây dựng kế hoạch, phương án thi đấu, xác định kết quả và tổng hợp 

thành tích thi đấu;  

- Huy động các đơn vị tài trợ kinh phí đảm bảo đủ nguồn thu tối thiểu tổ 

chức giải thành công, mang lại uy tín và ấn tượng tốt đẹp cho VĐV tham dự 

Giải;  

- Phụ trách trang trí khánh tiết, tuyên truyền quảng bá cho Giải, chuẩn bị 

các trang thiết bị kỹ thuật chuyện môn, hệ thống trạm tiếp nước trên đường chạy. 

- Tổ chức hội chợ thể thao Expo: toàn bộ quá trình VĐV, nhà tài trợ, 

doanh nghiệp tham gia gian hàng và chi phí tổ chức do Công ty đảm nhiệm;  

- Tuyển và đào tạo tình nguyện viên, thuê các chuyên gia trong nước và 

quốc tế thiết lập và vận hành đường chạy và các yếu tố chuyên môn, phối hợp 

với các ban ngành chức năng kiểm soát vấn đề an toàn, cứu hộ cứu nạn trên 

đường chạy.  

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: xem 

xét, cử lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia thi đấu giải; kiểm tra, hướng dẫn thủ 

tục xin cấp phép cho việc sử dụng Flycam phục vụ công tác ghi hình trong qua 

trình diễn ra Giải (nếu có). 

5. Công an tỉnh 
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông cho quá trình diễn ra Giải. Xây dựng phương án đảm 

bảo an toàn cho các vận động viên tham dự Giải; 

- Tạo điều kiện về thủ tục nhập cảnh; quản lý hoạt động lưu trú và đảm 

bảo an ninh cho các hoạt động của các vận động viên và du khách người nước 

ngoài đến Lạng Sơn tham dự Giải. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức cập nhật, đăng tải các 

văn bản liên quan và các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức Giải tại các 

trang thông tin địa phương; 

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

công tác thông tin liên lạc phục vụ tốt các hoạt động tổ chức Giải. 

7. Sở Ngoại vụ: phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý vận 

động viên người nước ngoài. 

8. Sở Y tế: xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác y tế, các biện pháp 

phòng chống dịch, bệnh Covid - 19; cử cán bộ y tế trực tại các trạm y tế trên lộ 

trình đường chạy và đích phục vụ cho VĐV tham gia Giải. Đảm bảo công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm có liên quan trong thời gian diễn ra Giải, 

đặc biệt là các nơi có khách du lịch lưu trú và nơi tổ chức giải. 

9. Sở Giao thông Vận tải: xây dựng phương án bảo đảm lưu thông, phân 

luồng tuyến đường trong thời gian tổ chức. 

10. Tỉnh Đoàn thanh niên: triển khai huy động lực lượng thanh niên tình 

nguyện (lực lượng tại chỗ) tham gia phục vụ Giải (gồm người và phương tiện xe 

máy), thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức. 

11. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn 

- Xây dựng chương trình đưa các tin, bài về giải (trước, trong và sau Giải). 

- Xây dựng các phóng sự và truyền hình về giải trên sóng của Ðài Truyền 

hình chương trình thi đấu của Giải.  

12. UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Lộc Bình 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau giải; 

phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ 

chức sự kiện và các hoạt động phụ trợ; 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn liên quan trang trí, dọn dẹp vệ 

sinh đường phố, nhà cửa (đặc biệt là trên các tuyến đường có VĐV chạy qua) 

nhằm tạo ấn tượng tốt đối với VĐV và du khách; hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban tổ 

chức bố trí các địa điểm trên đường chạy để tiếp nước, trạm y tế phục vụ VĐV, 

nhà vệ sinh, thùng rác; triển khai lực lượng cổ vũ các VĐV thi đấu tại điểm xuất 

phát, một số điểm trên đường chạy và điểm về đích góp phần cho sự thành công 

của Giải. 
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường tại các 

điểm diễn ra Giải và các hoạt động phụ trợ. 

- Chỉ đạo điện lực huyện, thành phố hỗ trợ cho đơn vị tổ chức trong việc 

đấu nối điện từ nguồn điện chiếu sáng dọc tuyến đường để cấp điện cho các trạm 

y tế, tiếp nước cho VĐV; địa điểm khai mạc, bế mạc Giải chạy bộ. Cử nhân viên 

trực tại khu vực diễn ra sự kiện tổ chức giải để xử lý các vấn đề phát sinh liên 

quan đến điện chiếu sáng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các 

huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và tình hình thực tế triển khai thực hiện, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tổ 

chức Giải diễn ra thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kết thúc Giải tổng hợp, 

báo cáo kết quả về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực) trước 

ngày 10/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai nếu 

có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp, giải quyết hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết 

những vấn đề vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: VHTT&DL, TT&TT, YT, NgV,  

  GTVT, CA tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh,  

  Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, TPLS; 

- Công ty CP Đường Đua Mới; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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