
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v tổ chức đăng cai các Giải thi đấu 

thể thaotoàn quốc năm 2020 

 trên địa bàn tỉnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lào Cai, ngày        tháng       năm 2020 

      

Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 

chính, Y tế, Giao thông Vận tải - Xây dựng, 

Thông tin và Truyền thông;  

- Công an tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thể thao tỉnh Lào Cai;  

- Liên đoàn Võ thuật tỉnh Lào Cai; 

- UBND thành phố Lào Cai. 

 

Căn cứ các văn bản của Tổng cục Thể dục thể thao: Số 805/TCTDTT-

TTTTCI ngày 29/6/2020 về việc ủy nhiệm tổ chức Giải vô địch xe đạp đường 

trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 26 năm 2020; số 1655/TCTDTT-

TTTTCI ngày 27/11/2019 về việc ủy nhiệm đăng cai tổ chức Giải vô địch 

Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 và Quyết định số 589/QĐ-TCTDTT ngày 

17/6/2020 về việc tổ chức Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 tại Lào 

Cai; 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức 02 Giải thi đấu thể thao 

thành tích cao năm 2020 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020) đảm bảo thành công, an 

toàn, tiết kiệm, thu hút được đông đảo các vận động viên tham gia thi đấu và 

quần chúng nhân dân, cổ động viên đến với Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chủ trì phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Xe đạp - 

Mô tô thể thao Việt Nam, tham mưu xây dựng Kế hoạch đăng cai tổ Giải Vô 

địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 26, năm 2020 và Giải 

Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2020; thống nhất ban hành Điều lệ, thành lập 

Ban tổ chức, xây dựng kịch bản, chương trình thi đấu, khai mạc, bế mạc từng 

giải. 

- Phối hợp chỉ đạo, điều hành về công tác chuyên môn của Giải; họp 

chuyên môn, tổ chức thi đấu, tổng hợp, báo cáo kết quả từng Giải. 



 

 

- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, làm công tác trọng tài điều hành Giải. 

- Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, Công 

an tỉnh, Thanh tra giao thông, Sở Y tế, UBND thành phố Lào Cai và các địa 

phương có đường đua đi qua khảo sát tuyến đường, lên sơ đồ đường đua, 

phương án đảm bảo an toàn cho Giải.  

- Chuẩn bị toàn bộ nội dung, chương trình, tài liệu liên quan tới công tác 

chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 để thống nhất với các sở, ngành, 

địa phương liên quan trong công tác tổ chức từng Giải. 

- Lập, tổng hợp dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức từng Giải 

(công tác tổ chức, mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, bồi dưỡng lực lượng phục 

vụ; trang trí khánh tiết; tiệc chiêu đãi,…) theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND 

ngày ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Các sở, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ của từng Giải đấu: 

2.1. Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thể thao, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Lào 

Cai: 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, 

đơn vị huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức giao lưu với các đoàn 

Vận động viên (nếu có); cử cộng tác viên hỗ trợ công tác phục vụ từng Giải. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra giao thông, Sở Y tế, UBND thành 

phố Lào Cai và các địa phương có đường đua đi qua để hỗ trợ đảm bảo các điều 

kiện an toàn cho công tác tổ chức Giải đua xe đạp. 

2.2. Đề nghị Công an tỉnh: 

- Chủ trì chỉ đạo, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức từng Giải và nơi 

có các đoàn Vận động viên ăn, nghỉ.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng Phương án bố trí 

phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ tại các 

trạm, chốt, phong tỏa tuyến đường đua, bố trí xe dẫn đường (ô tô và xe máy) trên 

tuyến đường đua theo chương trình đua của Ban Tổ chức Giải. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công, gửi 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2.3. Sở Y tế: 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thành phố Lào Cai trong thời gian tổ chức các Giải thi đấu; phối hợp 

với Ban Tổ chức Giải và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao) làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định.  



 

 

- Xây dựng Phương án đảm bảo công tác Y tế trên đường đua xe đạp; chỉ 

đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Phòng khám trên dọc tuyến đường đua (theo 

sơ đồ của Ban Tổ chức Giải) thường trực trong thời gian diễn ra Giải đua.  

- Bố trí các trạm Y tế cố định và cử cán bộ y tế, bác sĩ, phương tiện (xe 

cứu thương,…), cơ số thuốc đi theo đoàn đua xe đạp để kịp thời xử lý khi có tình 

huống cấp cứu phát sinh. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công, gửi 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2.4. Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban quản lý các cung đường nơi có 

đường đua đi qua phối hợp với Ban Tổ chức Giải kiểm tra, khảo sát, tạo điều 

kiện thuận lợi trong thời gian diễn ra Giải đua xe đạp. 

- Xây dựng Kế hoạch cử phương tiện, lực lượng Thanh tra Giao thông 

phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và UBND thành phố 

Lào Cai làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đua. 

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai, Đài Phát Thanh - 

Truyền hình tỉnh:  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh; các cơ quan 

xuất bản bản tin; cổng thông tin điện tử tuyên truyền, thông tin về Giải. 

- Cử phóng viên và bố trí phương tiện tham gia tác nghiệp, đưa tin trong suốt 

quá trình diễn ra Giải (khai mạc, bế mạc, quá trình thi đấu, trao giải). 

2.6. Sở Tài chính: 

- Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị đảm bảo cho các hoạt động 

để tổ chức đăng cai các Giải thi đấu thành công. 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán liên quan 

đến nguồn kinh phí để tổ chức các Giải theo quy định. 

2.7. UBND thành phố Lào Cai: 

- Chỉ đạo các xã, phường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn thành phố trong thời gian diễn ra các Giải thi đấu. Đảm bảo công tác vệ 

sinh, môi trường, phòng dịch; chỉnh trang cảnh quan đô thị sạch, đẹp trong thời 

gian tổ chức các Giải thi đấu (nhất là Giải đua xe đạp, trong đó tập trung vào 

một số địa hình điểm nhấn như: Khu vực Cầu Cốc Lếu, Khu vực ngã 6, cầu Bắc 

Cường, Khu vực Quảng trường thành phố Lào Cai, Khu vực Quảng trường tỉnh, 

cầu Kim Tân, cầu Bắc Lệnh, cầu Phố Mới, Khu vực vòng xuyến Bến xe trung 

tâm). 

- Huy động lực lượng quần chúng, nhân dân, học sinh tham gia cổ vũ, 

động viên cho các vận động viên thi đấu.  



 

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo các điều kiện 

cho tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và tổ chức thi đấu trên địa bàn thành phố. 

Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông 

tin về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Thể dục thể thao, 

ĐT: 0214 3845006) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Tổng cục Thể dục Thể thao; 

- Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam; 

- CT, PCT3; 

- CVP, PCVP2; 

- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX3,4. 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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