
 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh” Half-Marathon năm 2022 

 

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ Bảo Yên về 
Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 10/01/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa 

bàn huyện Bảo Yên năm 2022. 

Thực hiện Thông báo số 631-TB/HU, ngày 13/9/2022 của Huyện ủy Bảo 

Yên thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị giao ban ngày 
12/9/2022;  

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập 
tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2022) và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời tích cực quảng bá, đẩy 
mạnh hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, UBND huyện Bảo Yên phối 

hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Giải chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh” Half -Marathon 
năm 2022, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong đoàn viên, thanh 
thiếu niên. Thông qua đó phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp trong 
quần chúng nhân dân. 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh Lào 
Cai (01/10/1991 - 01/10/2022) và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, tích cực quảng bá, giới thiệu 
hìnhảnh, con người, các phong tục tập quán đặc sắc tại xã Nghĩa Đô qua đó góp 

phần đẩy mạnh hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô. 

- Giải chạy cộng đồng là hoạt động biểu dương sức mạnh đoàn kết, truyền 

thống cách mạng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi; xây 
dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực; góp phần nâng cao sức khỏe, thể 

chất, văn hóa, tinh thần và đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

- Giải tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, thu hút đông đảo 

đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Chủ đề: “Nghĩa Đô xanh" Half-Marathon năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN BẢO YÊN   

 

Số:        /KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Yên, ngày      tháng 9 năm 2022 
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2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày, ngày 01/10/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

3.Thành phần 

- Thành phần đại biểu mời dự khai mạc và trao giải: Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Lào Cai; Sở Văn hóa và thể thao; Sở Du lịch; 
Sở Thông tin và Truyền thông; Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND 

huyện Bảo Yên; các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa 
Đô; đơn vị tài trợ (nếu có). 

- Thành phần tham dự giải chạy: Dự kiến khoảng 300 người (Gồm các vận 
động viên chuyên nghiệp/nghiệp dư đến từ tỉnh Lào Cai các tỉnh, thành phía Bắc và 

đoàn viên, thanh niên, Nhân dân huyện Bảo Yên). Kính mời Thường trực Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia chạy hưởng ứng cự ly 5km. 

4. Quy mô, hình thức 

4.1. Quy mô: Cấp huyện. 

4.2. Hình thức: Tổ chức thi đấu các nội dung: cự ly 21km, 10km, 5km, cụ thể 

như sau: 

- Cung đường 21km: Xuất phát từ Điểm Check in (bản Mường Kem) - chạy 
theo tỉnh lộ 153 - Rẽ trái đi cổng chào bản Nặm Cằm - đi nhà văn hóa bản Nặm Cằm 
(qua homestay số 7) - đi cầu tràn bản Nặm Cằm - đi dọc vùng lõi lên bản Pắc Bó - đi 

ngã 3 bản Pắc Bó, bản Đon - rẽ phải lên bản Đon - đi Bản Hốc - Thác Bản Hốc - đi 
lên Nặm Khào (Vĩnh Yên) - đi bản Nà Luông - Cầu Nà Luông rẽ phải đi bản Tặng 

Què (Vĩnh Yên) - đi qua Cầu treo (đội 1 Vĩnh Yên) - đi ra Quốc lộ 279 - chạy theo 
QL 279 - rẽ phải đường bê tông xi măng lên Bản Rịa - đi qua nhà Nghệ nhân Ma 

Thanh Sợi - rẽ phải đi qua trường THCS Nghĩa Đô - đi ra QL 279 - chạy theo QL 
279 qua trường THPT số 3 Bảo Yên - rẽ phải đi bản Nà Khương - đi theo tuyến 

BTXM bản Nà Khương, bản Ràng - đi ra QL 279 - chạy dọc QL 279 - rẽ phải đi qua 
cầu Nà Mường - đi theo tuyến BTXM Nà Mường - rẽ trái (ngã 3 gần trường Tiểu 

học) chạy theo tỉnh lộ 152 - điểm Checkin (bản Mường Kem). 

- Cung đường 10 km: Xuất phát từ Check in (thôn Mường Kem) - chạy theo 

tỉnh lộ 153 - Rẽ trái đi cổng chào bản Nặm Cằm - đi nhà văn hóa bản Nặm Cằm (qua 
homestay số 7) - đi cầu tràn bản Nặm Cằm - đi dọc vùng lõi lên bản Pắc Bó - đi ngã 
3 bản Pắc Bó, bản Đon - rẽ phải lên bản Đon - đi Bản Hốc - Thác Bản Hốc - đi lên 

Nặm Khào (Vĩnh Yên) - đi bản Nà Luông - chạy qua Cầu Nà Luông - chợ trung tâm 
xã - điểm Check in (bản Mường Kem). 

- Cung đường 5 km: Xuất phát từ điểm Check in (thôn Mường Kem) - trung 
tâm chợ - rẽ phải đi cầu Nà Luông - nhà văn hóa bản Nà Luông - rẽ trái lên bản Đon - 

bản Thâm Mạ - điểm Check in (bản Mường Kem). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 
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1. Tổ chức Đêm Văn nghệ chợ đêm - Ngày hội thanh niên văn hóa dân 
tộc Tày 

- Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Chợ đêm trung tâm xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Giao UBND xã 

Nghĩa Đô chủ trì thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền 

thông huyện. 

2. Tổ chức Giải chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh” Half-Marathon năm 2022 

- Thời gian: Từ 6h00 - 11h00, ngày01/10/2022 (Cụ thể: Từ 6h00 - 6h30: Đại 
biểu, VĐV tập trung. Từ 6h30: Xuất phát cự ly 21km. Từ 6h50: Xuất phát cự ly 

10km. Từ7h00 - 7h30: Lễ khai mạc giải chạy. Từ7h35 - 9h30: Xuất phát cự ly 5km; 
các VĐV cự ly khác tiếp tục chạy. Từ 10h30 - 11h00: Bế mạc; tổng kết trao giải). 

TT Thời gian Nội dung 

1 06h00 Ổn định tổ chức, thông báo các tuyến  đường chạy 

2 06h30 Tập kết và xuất phát các VĐV tham gia chạy cự ly 21km 

3 
06h50 

 
Tập kết và xuất phát các VĐV tham gia chạy cự ly 10km 

4 
07h00-07h 30 

 

Ổn định tổ chức, xếp đội hình các đoàn VĐV cự lý 5km, 
chuẩn bị khai mạc giải 

Chào cờ 

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 

Diễn văn khai mạc Giải chạy 

Phát biểu của lãnh đạo  

Tuyên thệ trọng tài 

Tuyên thệ VĐV 

5 07h 35 Tập kết và xuất phát các VĐV tham gia chạy cự ly 5km 

6 10h30 - 11h00 Bế mạc, trao giải và tổng kết 

- Địa điểm: Cổng chào Check in, Bản Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện,Tỉnh đoàn Lào Cai 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao - Truyền thông; Huyện đoàn Bảo Yên; Công an huyện; Phòng GD&ĐT 

huyện; Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự khai mạc và trao giải:Thường trực Tỉnh ủy, 
LãnhđạoUBND tỉnh; Tỉnhđoàn Lào Cai; Sở Văn hóa, thể thao; Sở Du lịch; Sở 

Thông tin và Truyền thông; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND 
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huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Đô; đơn 
vị tài trợ (nếu có). 

- Thành phần tham dự giải chạy: Dự kiến khoảng 300 người (Gồm các vận 
động viên chuyên nghiệp/nghiệp dư đến từ tỉnh Lào Cai các tỉnh, thành phía Bắc và 
đoàn viên, thanh niên, Nhân dân huyện Bảo Yên). Kính mời Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia chạy hưởng ứng cự ly 5km. 

V. NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ được 
tham gia giải. 

2. Nội dung thi đấu 

Thi đấu tính giải cá nhân, gồm các nội dung: 

- Cự ly 21km Nam, Nữ. 

- Cự ly 10 km Nam, Nữ. 

- Cự ly 5 km Nam, Nữ. 

3. Cách tính điểm và xếp hạng: Là thứ tự về đích của các vận động viên.  

4. Luật thi đấu:Áp dụng Luật thi đấu Điền kinh do Uỷ ban Thể dục Thể 
thao (nay là Tổng cục Thể dục Thể thao) ban hành năm 2005. 

5. Khen thưởng và kỷ luật 

5.1. Khen thưởng 

Ban Tổ chức trao giải thưởng tiền mặt và kỷ niệm chương cho các cá nhân 

đạt giải, cụ thể: 

- Cự ly 21km nam, nữ:  

+ 02 giải Nhất: 4.000.000đ/ giải 

+ 02 giải Nhì: 3.000.000đ/giải 

+ 02 giải Ba: 2.000.000đ/ giải 

- Cự ly 10km nam, nữ: 

+ 02 giải Nhất: 3.000.000đ/ giải 

+ 02 giải Nhì: 2.000.000đ/ giải 

+ 02 giải Ba: 1.000.000đ/ giải 

- Cự ly 5km nam, nữ: 

+ 02 giải Nhất: 2.000.000đ/ giải 

+ 02 giải Nhì: 1.000.000đ/ giải 

+ 02 giải Ba: 500.000đ/ giải 

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng kỉ niệm chương cho các vận động viên hoàn 
thành các phần thi đảm bảo theo thời gian như sau: Cự ly 5km hoàn thành bài thi 

trong thời gian 60 phút, cự ly 10km hoàn thành trong thời gian dưới 150 phút, cự 
ly 21km hoàn thành trong thời gian dưới 240 phút 

5.2. Kỷ luật: Các vận động viên vi phạm điều lệ và luật thi đấu, vi phạm đạo 
đức trên đường chạy sẽ bị các mức kỷ luật nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.  
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6. Các quy định khác: Các vận động viên có quyền khiếu nại lên BTC bằng 
văn bản và nộp 500.000đ. Nếu khiếu nại đúng được biểu dương và nhận lại tiền, 

nếu khiếu nại sai bị xử lý kỷ luật và không được nhận lại tiền, đơn vị vi phạm các 
quy định của Điều lệ phải chịu mọi chi phí cho việc điều tra xác minh. 

* Hướng dẫn đăng ký 

- Các vận động viên ngoài huyện, ngoài tỉnh, các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh 
đăng ký về Tỉnh đoàn Lào Cai thông qua mẫu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndYs02
k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí 

Nguyễn Văn Ngọc: Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn; Sđt: 0377.747.312). 

- Các vận động viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện đăng 

ký về Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (Liên hệ đồng chí Nguyễn 
Thị Chung - Cán bộ Trung tâm VH,TT-TT huyện; Sđt: 0943.920.915) 

- Thời gian đăng ký các nội dung tham gia thi đấu: Hoàn thành chậm nhất 
là 9h00’ ngày 28/9/2022. 

- Thời gian họp Trưởng đoàn, tổ trọng tài: 14 giờ 00 phút ngày 30/9/2022. 

7. Kinh phí 

- Kinh phí tổ chức giải: Ngân sách địa phương, xã hội hóa. 

- Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung tự túc kinh phí đi lại, ăn, 
nghỉ trong thời gian thi đấu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Là cơ quan thường trực tham mưu các nội dung của Giải chạy.  

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức giải; 

tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ giúp việc 
điều hành Giải. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản chỉ 
đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động; tham mưu giấy mời 

và danh sách đại biểu, chương trình, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các cơ quan, 
đơn vị liên quan. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Huyện đoàn, UBND xã 
Nghĩa Đô và các đơn vị liên quan chuẩn bị các các điều kiện để phục vụ văn nghệ 

chợ đêm, chương trình khai mạc, bế mạc giải (tăng âm, loa đài, maket, dẫn chương 
trình,....). 

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia hỗ trợ xây dựng Kế hoach, điều lệ  và điều 
hành Giải. 

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tổng hợp danh sách vận động 
viên tham gia Giải. 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổng hợp, tham mưu Quyết định trưng tập Tổ 
Trọng tài, Tổ phục vụ Giải. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndYs02k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhSXFbitSHMsMhlpFLU26pPzndYs02k33C1_yCFEMDVrnKw/viewform?usp=sf_link
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- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất chuẩn 
bị cho giải (số đeo, đồng hồ bấm giờ, dây đích,....). 

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng phóng sự, quảng cáo 
tuyên truyền về nét văn hóa đặc sắc Nghĩa Đô, giới thiệu, quảng bá về Giải chạy 
bộ “Nghĩa Đô xanh” Half Marathon - năm 2022 để đông đảo du khách, vận động 

viên và Nhân dân trong và ngoài huyện tham gia, cổ vũ. 

- Phối hợp với UBND các xã treo băng rôn quảng bá hoạt động; xây dựng 

các tin bài, chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 
thống loa phát thanh và Cổng thông tin điện tử huyện. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu giấy mời đại 

biểu tham dự Giải chạy bộ. 

- Đôn đốc, thẩm định các bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND huyện tại các 

sự kiện theo chức năng nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với Tỉnh đoàn, Phòng Văn 
hóa - Thông tin khảo sát, vẽ tuyến đường chạy đặc biệt là các điểm dừng chân, 

điểm hỗ trợ cho vận động viên trong quá trình thi đấu. Đảm bảo điều kiện hạ tầng 
tại các tuyến đường có các cung đường chạy qua của Giải. 

5. Công an huyện 

Xây dựng phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian 
tổ chức hoạt động. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, giao thông tại các tuyến đường 

vận động viên chạy qua theo Kế hoạch. 

6. Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch: Phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy du lịch xã Nghĩa Đô và các nội 
dung của Giải. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định, tham mưu cho UBND huyện 
cân đối, cấp kinh phí kịp thời cho các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được  giao. 

8. Huyện đoàn Bảo Yên 

- Phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô, Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện và 

các đơn vị liên quan tổ chức thành công Đêm văn nghệ chợ đêm - Ngày hội thanh 
niên văn hóa dân tộc Tày. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT-

TT xây dựng kế hoạch, điều lệ Giải; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động 
giải chạy đảm bảo an toàn, có tính lan tỏa cao, hướng tới xây dựng hoạt động 

thường niên tổ chức hằng năm để thu hút khách du lịch, các câu lạc bộ chạy, khám 
phá du lịch Bảo Yên. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao - Truyền thông lập dự toán kinh 
phí tổ chức Giải, chuyển Phòng Văn hóa - thông tin thẩm định trình UBND huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, huy động đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký 
tham gia các nội dung giải chạy (Mỗi đoàn xã, thị trấn huy động ít nhất 15 VĐV 

tham gia các nội dung). 



7 
 

 

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ, thực hiện công tác 
tình nguyện viên tại các vị trí xuất phát, các điểm nút đường chạy và các vị trí hỗ trợ 

tiếp nước cho vận động viên. 

9. Phòng Giáo dục và đào tạo: chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa, TT-
TT huyện tham mưu và triệu tập lực lượng trọng tài điều hành Giải. 

10. Bệnh viện Đa khoa huyện: Đảm bảo nguồn thuốc, vật tư y tế, nước điện 
giải và bố trí lực lượng chuyên môn y tế (cán bộ y, bác sỹ, xe cứu thương) làm công 

tác chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cho các vận động viên khi cần tại hoạt động. 

11. Phòng khám khu vực Nghĩa Đô, Trạm y tế các xã: Vĩnh Yên, Nghĩa 

Đô, Tân Tiến: Bố trí lực lượng chuyên môn y tế (cán bộ y, bác sỹ) tham gia chăm 
sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cho các vận động viên khi cần tại hoạt động. 

12. UBND xã Nghĩa Đô 

- Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giải: Thi công sân khấu, maket, âm 

thanh, bàn ghế, nước uống, hệ thống biển chỉ dẫn, cổng xuất phát/đích. 

- Chỉ đạo các thôn bản nằm trong cung đường tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ 

sinh, phát quang các tuyến đường. 

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã vẽ, chỉ dẫn hướng chạy tại các cung đường.  

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã đảm bảo giao thông, an ninh, trật tự các 
tuyến đường và bố trí cán bộ tham gia các tổ dẫn đường 

- Bố trí lực lượng tham gia Tổ trọng tài điều hành Giải. Cử 03 cán bộ cùng tổ 

trọng tài tham gia khảo sát, chốt đường chạy trong ngày 30/9/2022. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

-  Tổ chức Tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn biết thời gian và các nội 
dung giải chạy để tham dự. Phối hợp Chỉ đạo huy động lực lượng đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân đăng ký tham gia Giải. Phối hợp chỉđạo và lựa chọn ít nhất 15 
vận động viên để tham gia Giải. 

- Giao UBND xã Vĩnh Yên chỉ đạo các thôn bản nằm trong cung đường chạy 
(Nặm Khào, Tặng Què, Đội 1) tổ chức ra quân vệ sinh, phát quang tuyến đường phục 

vụ cho Giải chạy. Chỉ đạo lực lượng Công an xã đảm bảo giao thông, an ninh, trật tự 
các tuyến đường vận động viên chạy qua địa phận xã Vĩnh Yên. 

14. Trường THPT số 3 Bảo Yên: Bố trí lực lượng đoàn viên, tình nguyện 
viên tham gia hỗ trợ các điểm tiếp nước cho vận động viên; hỗ trợ lực lượng trọng 
tài tại các điểm ngã rẽ, chốt chặn trên các cung đường chạy. 

15. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

- Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn cử cán bộ hướng dẫn, phối hợp với 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Yên chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 
sự kiện. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Sở. 

16. Đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các 

phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác quảng bá hoạt động giải chạy. 

15. Đề nghị Tỉnh đoàn Lào Cai 
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- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo Yên chuẩn bị các nội dung giải chạy: 
Bố trí cán bộ khảo sát, xây dựng các cung đường chạy phù hợp với các cự ly theo 

quy định; phối hợp xây dựng điều lệ Giải, phối hợp xây dựng phương án quay phóng 
sự, quảng cáo tuyên truyền; mời các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên 
nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Giải. 

- Hỗ trợ kinh phí giải thưởng cho các vận động viên đạt giải của các cự ly. 

- Phối hợp tuyển chọn, quản lý lực lượng Tình nguyện viên hỗ trợ tổ chức 

Giải chạy; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ Tình nguyện viên 
tham gia hỗ trợ giải chạy. 

- Phối hợp mời quảng cáo, vận động các nguồn lực xã hội hóa triển khai hoạt 
động giải chạy để tạo sức lan tỏa cao, thu hút đông đảo các vận động viên, câu lạc bộ 

tham gia hưởng ứng. 

- Chỉ đạo Đoàn các cấp chọn cử, triệu tập các vận động viên là đoàn viên, 

thanh niên tham gia Giải chạy; chỉ đạo ban chuyên môn tổng hợp số lượng vận 
động viên trong và ngoài tỉnh tham gia chạy ở các cự ly. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải chạy bộ“Nghĩa Đô xanh” Half-Marathon 
năm 2022, UBND huyện Bảo Yên đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 
- Sở Du lịch; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Tỉnh đoàn Lào Cai; 
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 
- Trung tâm thông tin và XTDL tỉnh; 
- Các công ty lữ hành, du lịch trên địa bàn tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị tại mục IV; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn 
- Lưu. VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Tô Ngọc Liễn 

 



 Mẫu đăng ký cá nhân 
 

 
Đơn vị/Địa phương:........... 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............, ngày…… tháng…… năm 2022 

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
Giải Chạy cộng đồng Nghĩa Đô Half Marathon 

-------------------- 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Nội dung thi đấu Ghi chú 

Nam Nữ 

    21km 10km 5km  

        

        

        

        

        

        

 

 CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
(ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu Đăng ký Đoàn 
 

Đơn vị:............................... 
 

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

 

..........., ngày…… tháng…… năm 2022 
 

 
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Chạy cộng đồng Nghĩa Đô Half Marathon 
-------------------- 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Nội dung thi đấu Ghi chú 

Nam Nữ 

    21km 10km 5km  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
(ký, đóng dấu) 
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