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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc Ip - Tir do -  Hinh phñc 

Sé:  i 4  /KH - UBND Cia Lô, ngày4gtháng  7 nám 2022 

KE HOACH 
To chirc Giãi dua xe dp Cura Lô mo' rng Ian thu I näm 2022 

tranh Cñp Hoa Cüc biên 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Mt,ic dIch: 
- Thit thic 1p nhiu thành tIch chào müng k nim 77 näm each mng tháng 

8 thành cong và mi'rng Quc khánh 2/9; chào müng k nim 92 nàm ngày Xô Vi& 
ngh Tinh; 28 närn thành 1p thj xä Cüa Là (29/8/1994 - 29/8/2022). 

- Tip tc th%rc hin tht cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than th theo guo'ng 
Bác H vi dai". 

- Tang cung tInh doàn kt, hUu nghj, giao km h9c hOi lan nhau giüa các co 
quan, dcin vj, Ca nhân... Thüc dy phong trào xe dp th thao phong trào cUa thj xa 
Ctra Là nói riêng và tinh Ngh An ngày càng phát trin sâu rng. 

2. Yêu cu: 
- Các don vj tham gia chp hành nghiêm các quy djnh cüa Ban t chüc, diêu 1 

và luât thi du. 
- Thi du doàn kt, hüu nghj, trung thirc, cao thucmg và tin b, chng mci biu 

hin tiêu circ vi chit lucmg chuyên mon cao và dam bâo an toàn tuyt di, thu hut 
khán giã cüng tham gia c vu. 

II. THOI GIAN, D!A  DIEM 
1. Thôi gian: 
* Ngày 10/09/2022: Don tiêp các doàn và hoàn tht các thu tiic dang ks'. 
- H9p chuyên mon. 
- Các doàn dtp tharn quan thj xã Cüa Là, dtp diu hành khão sat dithng dua. 
* Ngày 11/09/2022: Thi du chInh thüe. 
- 7h00': Thi du ni dung nü và nam nhóm tui trên 50. 
- 8h00': Xuât phát nhOm 2 (Nam trung) 
- 8h50': On djnh t chuc chun bj eho l khai mac  giài. 
- 9h00': L khai mac  din ra tai  Quàng truà'ng BInh Minh, th xA Cüa Là, phat 

trrc tip trên facebook Vietcycling. (co kjch bàn rieng) 
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- 9h30': Xut phát nhOm 1 (Ti'r 18 tuôi den 39 tui) 

- 10h45': L b mc và trao giãi Ca nhân nht, nhl, ba cüa các ni dung din ra 

ti khách san Dai Duang xanh, s 288, duà'ng BInh Minh, thj x Cira Là. 

- 11h45': Lien hoan thng kt ti khách sn Dai  Duo'ng Xanh, so 288, dung 

BInh Minh, thi xA Cira Là. 

2. Dia diem: 
2.1. Dja dim don tip các doàn và h9p chuyên môn: Ti khách sn Di Duong Xanh, 

s 288, duO'ng Binh Minh, thi x Cira Là. (phIa Táy Nam Quáng trux3ng BInh Minh) 

2.2. Dja dim thi du và khai mc giài: Tti Quáng truO'ng BInh Minh, dumg 

BInh Minh - Cüa Là - Ngh An. 
Trç[c diRmg BInh Minh thj xä Cüa Là: Dim xuât phát Cng hoi truóc Quãng 

trung Cüa Là, di v VOng xoay Cra Hi - Quay 1i dung BInh Minh ye Nut quay 

du Dâo Lan Châu, v 1i Cng hGi truóc Quàng tru'Yng Ci'xa Là - Mt yang. 

III. NQI DUNG. 
1. Cong tác tuyên truyên 
- Treo bang rOn, khu hiêu, c, tranh ãnh v giái dua xe dp ti các dja dim t 

chirc giái. 
- In n t roi vii ni dung lien quan quáng bá v giái dna Xe. 

- Ni dung khu hiu tuyên truyên: 

+ Toàn dan rèn luyn than the' theo gwo'ng Bác Ho vi dgi; 

+ KhOe de' xáy dyng và bOo v Te' quc, 

+ KhOe dé 1p  nghip và giI' nu'&c, 

+ Doàn ke't - Trung thy'c - Cao thu'çrng - Tiê'n b2; 

+ Nhanh hon - Gao ho'n - Manh hon. 

2. Thành phân tham gia giãi: 
2.1. Di tucmg tham dir: Các CLB xe dp th thao phong trào thuc eác tinh, 

thành trên toàn quc dàng k tham gia. 
2.2. DM tuçing không duçc tham dir: Các VDV chuyên nghip, VDV dä tham 

gia thi du ti các giâi chuyên nghip thuc h thng thi dtu cüa Lien doàn xe dp 

Vit Nam. Ti'r nãm 2018 dn nay không duçirc tham gia giái nay. 

2.3. Danh sách däng k 

- Danh sách däng k phái ghi rö h9 ten, ngày tháng näm sinh. 
- CLB dixçic däng k nhiu dôi (Team), mi di (mi team) dAng k ti da 5 

VDV tham gia cho 1 ni dung. 
- Các thành vien cüa mi di tham dr phái cO giy chüng minh nhân dan, hoc 

the do Lien doàn Xe dp- Mo to Vit Nam cp. 
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- VDV tham gia phãi dam báo sirc khOe và CO giy chimg nhn do ca quan y t 
CO thm quyn cp. (Th&i gian cá'p khóng qua 3 tháng trithc ngày thi dcu). 

- Mi VDV tham gia thi du phài tix tüc mua bão him bt buc. BTC së lien h 
vri Cong ty Bão him than th ti Ngh An d huâng dn các do'n vj thirc hin. Các 
doàn tham gia thi du chju trách nhim khi tai nmn xày ra. 

- Mi VDV chi duic tham gia 1 ni dung. Trên giy CMND ghi sinh näm nào, 
thI thi d.0 trong nhóm do dung vyi diu 1. 

- Dan/i sad, dáng kfi gal ye: 
+ Trung tam Van boa, Th thao và Truyên thông th xã Cüa Là (S 40, dzthng 

Sào Nam, phzthng Nghi Thu, thi xâ Ca L6) 
+ Dja chi email : thanhtamvhttcualogmail.com  
- Thai gian dàng k ht ngày: 06/09/2022. Sau ngày nay BTC không tiêp nhn 

dang k thi du. 
3. Kinh phi tham gia giãi: 
- Các di tham gia giãi tr tue kinh phi di v& an, , tp luyn và thi du. 
- Ban t chirc chju kinh phi t chüc giãi, tr9ng tài, cup c và giâi thithng.... 

(kinh phi tü ngun vn dng tài trq và xà hi hóa) 
IV. PHAN CONG TO CH1J'C THTC HIN 
1. Phông Van hOa và Thông tin: Tham muu ban hành K hoach, các van bàn 

chi dio cong tác tuyên truyn, T chrc Giái dua xe dp Ci:ra Là m rng lan thu I 
näm 2022 tranh Cup Hoa Cüc bin. 

2. Van phông HDND - UBND: Ban hành Giy mi và khâu ni, don dôc các 
thành phn tham di.r khai mac  Giài dua xe dip. 

3. Phông Quãn 1 do thj: PhM hçip vâi Cong an thj xã xay dirng phuang an 
phân lung giao thông dam bão an toàn cho giãi dua. 

4. Phông Tài nguyen Môi trirô'ng: Chi dao  Cong ty Môi trung, UBND các 
phung tng v sinh khu virc quàng truOng BInh minh và trén toàn b tnic duOng 
BInh Minh tü ngà tu Dào Lan châu dn ngà tu Cüa hi dam bio sach  sê và dam bào 
an toàn cho cáe vn dng viên thi dtu. 

5. Cong an Thj xã: Bé trI 1irc lucing ch& chtn các dim giao nhau vth duing Binh 
Minh, tr ngä tu' Dào Lan châu dn ngà tu' Cua Hi, b trI l%rc luçing báo v khu c Khai 

mac, b  mac va dn duOng trong thai gian các VDV thi du. 
6. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông thi xä: Chju trách nhim 

dja dim, M chuc khai mac  giài: Phông khai mac, san khu, am thanh, ba may, trang 
trI, bàn gh và chuo'ng trInh van ngh chào müng khai mac;  b tn dOn tip dai  biu, 



No'i nhân: 

- SO Van hóa - Th thao; (b/c) 

- TT Thj u' - UBND thj xä; (b/c) 

- ChO tjch, các PCT UBND Thj xã; 

- Ban Tuyên giáo Thj uS'; 
- Các ban, ngành, co quan; 

- UBND các phi.rO'ng; 

- Lu'u: VT, 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phtic 
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khách mñ v dr giâi; t chrc tuyên truyn bang nhiu hInh thirc nhu: Bang rOn, c 

phuàn, truyn thanh, truyn hInh, bài vit quãng bá v sir kin giãi thi dâu... 
Phi hçip các ca quan, dan vj kêu gçi vn dng ngun xà hi hóa d t chirc giái. 
7. Phông Y t, Trung tam Y t thi xã: Chju trách nhim bô trI 02 Bác s và 

01 xe ciru thuang d truc so' cp cU'u cho VDV và các thành phn lien quan trong thai 
gian giái din ra. 

8. Ban Quãn 1 do thj: Bô trj Quáng trung, din và các diêu kin lien quan 
phiic vu khai mic, b mic giâi. 

9. UBND các phirô'ng: Chju trách nhim t chirc tuyên truyn bang nhiu hInh 
thüc nhu: Treo bang rOn, c phuOn, phát trên h thng truyn thanh v thi gian din 
ra giài du d d dông dào bà con nhân dan du khách dugc bitt dn xem và c6 
vu.. .Riêng phung Thu Thüy, Nghi Thu, Nghi Huo'ng, Nghi Hôa b trI lirc lucng d 
phi hGp Cong an thj xà dam bào cong tác an ninh trt tir, ATGT duè'ng dua. 

Trên dày là K hoch t chüc T chirc Giâi dna xe dp Cüa Lô m rng 1.n thir I 
nàm 2022 tranh Ciip Hoa Cue bin; Yêu cau các phông, ngành, các dan vj lien quan và 
UBND các phuô'ng nghiêm tue trin khai thrc hin./.L_— 
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