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Lai Châu, ngày         tháng     năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 718 /KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện kế hoạch số 136-KH/TU ngày 20/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới. Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 

của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe 

đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục 

thể thao và phát triển bộ môn Xe đạp trong toàn tỉnh. 

- Thông qua việc tổ chức giải nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những 

giá trị văn hóa, thiên nhiên, con người Lai Châu đến du khách trong cả nước. 

2. Yêu cầu 

- Huy động được đông đảo các vận động viên (VĐV) đến tham dự. 

- Công tác tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo an toàn, 

tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy 

nổ, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông. 

- Tổ chức giải với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chống mọi 

tiêu cực trong thể thao. 

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP 

1. Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

2. Cơ quan thực hiện:  

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Y tế; Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; UBND thành phố Lai Châu; 

Liên đoàn Xe đạp- Mô tô Thể thao Việt Nam; Hội Xe đạp Thể thao nối vòng tay 

lớn Miền Bắc; Đoàn Mô tô thể thao Thanh Xuân Hà Nội. 

III. QUY MÔ, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Quy mô giải 

Là giải cấp tỉnh mở rộng, dự kiến khoảng 250 - 300 vận động viên tham gia 

bao gồm: Các vận động viên xe đạp trong tỉnh, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao 

các tỉnh, các Câu lạc bộ xe đạp trong cả nước và người nước ngoài đang làm việc, 

sinh sống tại Việt Nam. 

2. Nội dung thi đấu: 

 - Xe đạp đường trường (Road Bike). 

 - Xe đạp địa hình (Moutian Bike). 

 - Giải dành riêng cho các vận động viên tỉnh Lai Châu (không phân biệt 

loại xe đạp để thi đấu) 

 - Mỗi một nội dung được tổ chức thi đấu phải có ít nhất là 10 vận động viên 

trở lên đăng ký và tham gia thi đấu (Riêng nội dung giải dành cho các vận động 

viên tỉnh Lai Châu được tổ chức thi đấu phải có ít nhất là 15 vận động viên trở lên 

đăng ký và tham gia thi đấu). 

 - Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký và thi đấu một nội dung xe đạp 

đường trường (Road Bike) hoặc xe đạp địa hình (Moutian Bike). 

 2.1. Nội dung thi đấu Xe đạp đường trường (Road Bike) 

 * Đối với nam thi đấu theo 03 nhóm tuổi 

 + Nhóm I: Từ 16 - 39 tuổi (Sinh năm 2006 - 1983) thi đấu cự ly 30km. 

 + Nhóm II: Từ 40 - 49 tuổi (Sinh năm 1982 - 1973) thi đấu cự ly 24km. 

 + Nhóm III: Trên 50 tuổi (Sinh năm 1972 trở về trước) thi đấu cự ly 18km. 

 * Đối với nữ thi đấu theo 02 nhóm tuổi 

 + Nhóm I: Từ 16 - 40 tuổi (Sinh năm 2006 - 1982) thi đấu cự ly 24km. 

 + Nhóm II: Trên 41 tuổi (Sinh năm 1981 trở về trước) thi đấu cự ly 18km. 

 2.2. Nội dung thi đấu Xe đạp địa hình (Moutian Bike): Cự ly: 11 km. 

 * Đối với nam thi đấu theo 03 nhóm tuổi 

 + Nhóm I: Từ 16 - 39 tuổi (Sinh năm 2006 - 1983). 

 + Nhóm II: Từ 40 - 49 tuổi (Sinh năm 1982 - 1973). 
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 + Nhóm III: Trên 50 tuổi (Sinh năm 1972 trở về trước). 

 * Đối với nữ thi đấu theo 02 nhóm tuổi 

 + Nhóm I: Từ 16 - 40 tuổi (Sinh năm 2006 - 1982). 

 + Nhóm II: Trên 41 tuổi (Sinh năm 1981 trở về trước). 

 * Lưu ý: Nội dung thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ đường trường (Road 

Bike) và địa hình (Moutian Bike). Mỗi đội được đăng ký 05 VĐV thi đấu chính 

thức để tính thành tích đồng đội ở các nhóm tuổi. 

 2.3. Giải dành riêng cho các vận động viên tỉnh Lai Châu 

 - Đối với cá nhân nam thi đấu theo 02 nhóm tuổi 

 + Nhóm I: Từ 16 - 45 tuổi (Sinh năm 2006- 1977). 

 + Nhóm II: Trên 46 tuổi (Sinh năm 1976 trở về trước).  

 - Đối với cá nhân nữ thi đấu chung 01 độ tuổi (không phân biệt nhóm tuổi). 

 - Cự ly thi đấu: 12km. 

3. Lộ trình thi đấu: 

* Nội dung xe đạp đường trường (Road Bike): Đường Điện Biên Phủ (trước 

cổng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh)- Đường 19/8- Quay đầu ngã ba 

giao cắt với đường huỳnh Thúc Kháng- Đường Điện Biên Phủ- Vòng xuyến 

đường 58m (đối diện Bưu Điện tỉnh)- Quay đầu ngã tư với đường Đặng Văn Ngữ 

và đường Đặng Thái Mai (Phòng Cảnh sát giao thông; Khách sạn Hà Nhi)- Vòng 

xuyến đường 58m (đối diện Bưu Điện tỉnh)- Đường Điện Biên Phủ (trước cổng 

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh). Kết thúc 01 vòng 06km. 

Xuất phát và đích tại đường Điện Biên Phủ (trước cổng Trung tâm Hoạt 

động thanh thiếu nhi tỉnh). 

* Nội dung xe đạp địa hình (Moutian Bike): Xuất phát từ đường Điện Biên 

Phủ (trước cổng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh)- Đường 19/8- Quay 

đầu ngã ba giao cắt với đường Huỳnh Thúc Kháng- Đường Điện Biên Phủ- Vòng 

xuyến đường 58m (đối diện Bưu Điện tỉnh)- Quay đầu ngã tư với đường Đặng 

Văn Ngữ và đường Đặng Thái Mai (Phòng Cảnh sát giao thông; Khách sạn Hà 

Nhi)-  Rẽ trái vòng xuyến đường Điện Biên Phủ (đối diện Bưu Điện tỉnh)- Đại lộ 

Lê Lợi-Đường đi xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường- Đích tạiĐỉnh Lao Tỉ Phùng 

(Chùa Linh Ứng). 

* Nội dung giải dành riêng cho các vận động viên tỉnh Lai Châu: Theo lộ 

trình nội dung xe đạp đường trường. 

4. Thời gian, địa điểm: Từ ngày 26-27/11/2022. 
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4.1. Ngày 26/11/2022 

- Từ 8h00’- 17h00’: Đón tiếp các đoàn, kiểm tra hồ sơ, làm thủ tục tham dự 

giải cho các vận động viên. 

- Từ 14h00’ - 17h00’: Họp chuyên môn, phát số đeo cho các vận động viên, 

kiểm tra xe đạp đua và các điều kiện phục vụ tổ chức giải. 

Địa điểm: Tại Phòng họp Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. 

- Từ 17h00’: Đạp xe diễu hành quảng bá, tuyên truyền về giải trên các cung 

đường thành phố Lai Châu. 

4.2. Ngày 27/11/2022 

- Từ 6h30’- 7h30’: Đón tiếp đại biểu. 

- Từ 7h00’- 7h30’: Chương trình văn nghệ. 

- Từ 7h30’ - 8h00’: 

+ Chào cờ; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Phát biểu khai mạc của Trưởng Ban Tổ chức; 

+ Trọng tài tuyên thệ; vận động viên hứa; 

+ Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải; 

+ Tặng biểu tượng của giải cho các vận động viên tham dự giải (nếu có). 

- Từ 8h00’ - 11h00’: Thi đấu nội dung xe đạp đường trường. 

- Từ 14h00’ - 16h00’: Thi đấu nội dung xe đạp địa hình. 

- Từ 16h30’ -17h00’: Bế mạc và trao thưởng cho các vận động viên đạt giải. 

* Địa điểm Khai mạc và bế mạc: Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. 

* Từ 18h30’ Tổ chức tiệc chiêu đãi mời các đại biểu và các vận động viên 

tổng kết giải tại Trung tâm sự kiện Mường Thanh. 

6. Trang trí khánh tiết tại địa điểm tổ chức 

- Phông chính tiêu đề “Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II 

năm 2022”. 

- Treo cờ Tổ quốc, cờ thể thao. 

- Băng zôn với các khẩu hiệu: 

+ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

+ Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
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+ Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ. 

+ Chào mừng đại biểu và các đoàn VĐV về tham dự Giải Đua Xe đạp tỉnh 

Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

 IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Từ nguồn kinh phí tổ chức các giải thể thao gắn với du lịch đã được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1688/QĐ-

UBND ngày 13/12/2021 và kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022; 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, tổ trọng tài, phục vụ điều hành giải. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Hội 

Xe đạp Thể thao nối vòng tay lớn Miền Bắc khảo sát đường đua, lên sơ đồ đường 

đua. Tổng hợp đăng ký thi đấu của các đơn vị, vận động viên và đón tiếp các đoàn 

vận động viên về tham dự giải theo quy định. 

- Ban hành Điều lệ để tổ chức Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần 

thứ II năm 2022.  

- Chuẩn bị bài phát biểu Khai mạc và Bế mạc và các điều kiện cơ sở vật 

chất khác cho công tác tổ chức giải; hỗ trợ mua bảo hiểm cho vận động viên. 

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà hàng 

trên địa bàn thành phố Lai Châu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ổn định 

giá phục vụ nhu cầu lưu trú của các đoàn vận động viên tham dự giải.  

- Chủ trì tổ chức tiệc chiêu đãi tổng kết giải.  

2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.   

- Bố trí 02 cán bộ y tế và 01 xe cứu thương chuyên dụng và dụng cụ sơ, cấp 

cứu trong suốt thời gian diễn ra giải. 

3. Công an tỉnh 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, 

trong và sau Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 
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- Bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm 

nhiệm vụ: Điều phối giao thông tại điểm xuất phát, dọc theo đường đua, đích đến 

của các chặng đua, địa điểm khai mạc và bế mạc giải, bố trí xe dẫn đường (ô tô 

hoặc xe máy) trên tuyến đường đua theo chương trình đua của Ban Tổ chức. 

 - Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức Giải Đua Xe 

đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

4. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện về cơ 

sở vật chất, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường tại Trung tâm hoạt động thanh 

thiếu nhi; Huy động 20 đoàn viên thanh niên tham gia công tác phục vụ tại Giải 

Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu 

Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trước, trong và sau Giải Đua Xe đạp 

tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

6. Sở Tài chính 

Thẩm định, hướng dẫn thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng 

các quy định hiện hành, tiết kiệm, hiệu quả. 

7. Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu và UBND huyện Tam Đường 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

- Chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về Giải 

Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022bằng các hình thức phù 

hợp. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh 

quan thành phố sạch đẹp trong quá trình tổ chức giải. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền ý nghĩa giải đua và thông báo 

cho nhân dân hai bên đường đua biết, đặc biệt yêu cầu nhân dân sinh sống trên 

trục đường đua đảm bảo an toàn cho đoàn đua như không thả rông gia súc, gia 

cầm trên đoạn có đường đua đi qua.  

8. Đề nghị Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Hội Xe đạp thể 

thao nối vòng tay lớn Miền Bắc 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Đua Xe đạp tỉnh 

Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp khảo sát đường 

đua, lên sơ đồ đường đua, phối hợp trong công tác xã hội hóa (nếu có). Tổng hợp 
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đăng ký thi đấu của các đơn vị, vận động viên và đón tiếp các đoàn vận động viên 

về tham dự giải theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức công tác truyền thông cho giải.  

- Đề xuất cử lực lượng trọng tài quốc gia tham gia điều hành giải. 

9. Đoàn Mô tô thể thao Thanh Xuân Hà Nội 

Hỗ trợ đoàn Mô tô dẫn đường (khoảng 10 xe mô tô) trên tuyến đường đua 

theo chương trình đua của Ban Tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần 

thứ II năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c); 

- Tổng cục TDTT; 

- Vụ Thể thao quần chúng; 

- UBND tỉnh: U1, U2; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

- Hội xe đạp thể thao nối vòng tay lớn Miền Bắc; 

- Đoàn Mô tô thể thao Thanh Xuân Hà Nội; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải 
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