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Số: 64/KH-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chạy chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
(SEA GAMES 31) và đẩy mạnh cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc tổ chức thi đấu các môn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
(SEA GAMES 31) tại Bắc Ninh;
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND thành phố
Bắc Ninh về việc phối hợp tổ chức thi đấu các môn Đại hội Thể thao Đông Nam
Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) tại Bắc Ninh;
UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Chạy chào mừng Đại hội Thể
thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và đẩy mạnh cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và
đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
- Phát động đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao
sức khỏe, phục vụ học tập, công tác, lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc; tạo
không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.
- Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, phong trào “Khỏe để lập nghiệp
và giữ nước”; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm
quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần đào tạo
con người phát triển toàn diện.
2. Yêu cầu:
- Công tác tổ chức đảm bảo khoa học, an toàn và tiết kiệm.
- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
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II. NỘI DUNG:
1. Quy mô, hình thức:
Tổ chức Chạy chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA
GAMES 31) và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”.
- số lượng: khoảng 600 người tham gia.
-Thành phần mời:
+ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ - Đoàn đại
biểu quốc hội tỉnh;
+ lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh;
+ Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ thành phố;
+ lãnh đạo, cán bộ phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố;
+ các lực lượng vũ trang; lãnh đạo, cán bộ UBND các phường trên địa bàn
thành phố, đoàn viên, học sinh…
Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố là cơ quan
chuyên môn đề xuất phương án thực hiện.
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: dự kiến, 07h00' ngày 07/5/2022 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
- Đường chạy: Xuất phát tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ qua các tuyến
Nguyên Phi Ỷ Lan - Hàn Thuyên - Phù Đổng Thiên Vương - Hai Bà Trưng.
3. Nội dung chương trình:
- Ổn định đội hình (đứng theo khối: lãnh đạo Tỉnh; lãnh đạo thành phố;
khối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; khối lực lượng vũ trang;
khối các phường; khối thanh niên, học sinh, sinh viên…)
- Chương trình khởi động (trống hội; hát tốp ca: Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi)
- Phát biểu của lãnh đạo thành phố hưởng ứng các hoạt động SEA GAMES 31.
- Điều hành chạy chào mừng.
- Kết thúc chương trình.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Chạy chào
mừng Đại hội đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại”.
- Chuẩn bị các điều kiện và chủ trì việc triển khai tổ chức Lễ dâng hương tại
tượng đài Lý Thái Tổ trước khi tổ chức chương trình Chạy chào mừng.
- Xây dựng chương trình; maket trang trí, âm ly, loa, míc; bàn ghế, nước
uống đại biểu lãnh đạo Tỉnh, thành phố, biển tên đoàn đoàn tham gia…; cử cán
bộ phục vụ các hoạt động Chạy biểu dương lực lượng tại Khu vực Tượng đài Lý
Thái Tổ.
- Làm công tác tổ chức chương trình và điều hành nội dung chạy chào
mừng SEA GAMES 31.
- Huy động các câu lạc bộ thể dục thể thao, diễn viên… tham gia biểu diễn
tại khu vực diễn ra Chạy chào mừng SEA GAMES 31.
- Tổng hợp danh sách các lực lượng tham gia chạy chào mừng.
- Tham mưu chuẩn bị áo thể thao (theo số lượng size áo các đơn vị đăng
kí), mũ đồng phục và chịu trách nhiệm gửi cho các lực lượng tham gia chạy.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể
thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam,
tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuyên truyền về công
tác chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
2. Văn phòng HĐND - UBND thành phố:
- Tham mưu ban hành Giấy mời đại biểu tham gia chạy mừng Đại hội Thể
thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và thúc đẩy phong trào “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo thành phố.
- Tổng hợp danh sách các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia chạy
chào mừng.
- Phối hợp đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các
nội dung theo kế hoạch.

4
3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
Tuyên truyền, thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của thành phố
và các phường ý nghĩa, nội dung của giải chạy. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông thành phố tổng hợp danh sách các lực lượng tham gia
chạy; đôn đốc các đơn vị tham gia đúng thành phần và thời gian quy định.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
Tham mưu cho UBND thành phố bố trí đảm bảo kinh phí cho tổ chức Chạy
chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và thúc
đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đạt
hiệu quả thiết thực.
5. Công an thành phố; Ban chỉ huy Quân sự thành phố:
- Công an thành phố chủ trì đảm bảo an ninh trật tự; bố trí xe ô tô, xe mô tô
cảnh sát dẫn đường đảm bảo an toàn và thông suốt trong quá trình di chuyển của
đoàn chạy. Đồng thời, tổ chức phân luồng, phân làn tại khu vực diễn ra sự kiện.
- Công an thành phố cử và lập danh sách 20 đồng chí cán bộ chiến sĩ tham gia,
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cử và lập danh sách 10 đồng chí tham gia chạy chào
mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và thúc đẩy
phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
6. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố:
Cử lãnh đạo, cán bộ và huy động lực lượng học sinh tham gia. Số lượng: 50
giáo viên, học sinh THCS tham gia chạy chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam
Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
7. Thành đoàn:
Cử lãnh đạo, cán bộ và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia.
Số lượng: 160 đoàn viên (huy động các trường THPT) tham gia chạy.
8. Trung tâm Y tế thành phố:
Bố trí lực lượng Y, Bác sỹ thường trực tại địa điểm tổ chức chạy (đủ các
trang thiết bị, thuốc sơ cứu ban đầu và xe ô tô trực cứu thương), thực hiện công
tác y tế và phòng chống dịch COVID -19.
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9. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:
Tổ chức tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị, bán hàng rong trên tuyến
đường lực lượng biểu dương chạy qua, đặc biệt là tại khu vực vỉa hè tuyến đường
Hàn Thuyên (đối diện nhà thi đấu đa năng tỉnh). Phối hợp với lực lượng Công an
thành phố đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực Tượng đài
Lý Thái Tổ và các tuyến đường.
10. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh:
Vận hành hệ thống phun nước tại khu vực hồ Nguyên Phi Ỷ Lan thời gian
từ 6h30' - 8h30' ngày 7/5/2022. Cắt tỉa, thay thế các chậu hoa; đảm bảo công tác
vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nhất là tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ
và các tuyến đường lực lượng biểu dương chạy qua.
11. Điện lực thành phố:
Đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định, bố trí nguồn điện phục vụ
các hoạt động tổ chức Chạy biểu dương lực lượng chào mừng Đại hội Thể thao
Đông Nam Á lần thứ 31 tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.
12. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố:
Phân công, lập danh sách, đăng ký size áo cho lãnh đạo, cán bộ đơn vị
tham gia chạy, số lượng: mỗi đơn vị từ 2-3 người.
13. UBND các phường:
- Cử và lập danh sách lãnh đạo và cán bộ tham gia chạy, số lượng: mỗi đơn
vị 10 người.
- Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ
31 (SEA GAMES 31) trên hệ thống phát thanh của địa phương.
14. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi danh sách lực lượng tham
gia (có mẫu đăng kí kèm theo) về UBND thành phố qua Trung tâm Văn hóa,
Thể thao vàTruyền thông thành phố theo địa chỉ: ttvhtt.bn@bacninh.gov.vn, thời
gian chậm nhất 16h00' ngày 15/4/2022. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa
phương không gửi danh sách lực lượng đăng ký, UBND thành phố sẽ chuyển áo
của Ban tổ chức theo size ngẫu nhiên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương có trách nhiệm đôn đốc cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần và
thời gian quy định để chương trình đạt kết quả cao.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chạy chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam
Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) và thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó
khăn, vướng mắc báo cáo UBND thành phố để xem xét giải quyết./
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiếu

MẪU ĐĂNG KÝ
Danh sách tham gia Chạy chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ
31 (SEA GAMES 31) và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
(Gửi kèm kế hoạch số:64/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố)
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