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UỶ BAN NHÂN DÂN                   Ủ       V  T     

THÀNH PHỐ SẦ  SƠ          - T     -           

Số:         /KH-UBND       Sầm Sơn, ngày      tháng       năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải việt dã trong khuôn khổ Lễ h i Tình yêu – Hòn Trống Mái, 

Sầm Sơ   ăm 2022 
----------------------------- 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 827/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND thành 

phố Sầm Sơn về việc tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái Sầm Sơn, năm 

2022 đã được Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt. UBND thành phố xây dựng kế 

hoạch tổ chức giải việt dã trong khuôn khổ Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm 

Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

 .  Ụ   Í   YÊU  ẦU 

1.  ụ  đí   

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào chạy việt dã 

rèn luyện sức khỏe nói riêng trên địa bàn thành phố, qua đó nhằm tiếp tục thực hiện 

hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”góp 

phần tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực 

hiện nhiệm vụ tổ chức các môn thi đấu Đại hội TDTT thành phố Sầm Sơn lần thứ IX 

và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2022. 

- Tạo không khí sôi nổi góp phần tổ chức thành công Lễ hội Tình yêu - Hòn 

Trống Mái, Sầm Sơn năm 2022 thu hút các đôi nam nữ tham gia và đông đảo nhân 

dân, du khách về động viên cổ vũ, qua đó giới thiệu quảng bá về danh thắng và du 

lịch Sầm Sơn đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, hữu nghị, đoàn kết thu 

hút được đông đảo du khách và nhân dân tham gia. 

- Các VĐV tham dự chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và mọi quy định của 

Ban tổ chức. 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 II. QUY MÔ TỔ CHỨC,  Ơ QU     Ỉ  ẠO VÀ THỰC HI N  

1. Quy mô tổ chức: Tổ chức với quy mô cấp Thành phố. 

2.  ơ qua    ỉ đ o: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. 

3.  ơ  vị chủ trì: Ban Tổ chức Lễ hội.  
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4.  ơ  vị th c hiện: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

thành phố Sầm Sơn.   

5.  ơ qua    ối hợp: Các đơn vị được phân công trong Kế hoạch này.  

III. N I DUNG  

1.  ối tƣợng tham gia: 

Là công dân nước CHXHCN Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác và 

làm việc trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, độ tuổi từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2006 

trở về trước). Có hộ khẩu thường trú tại Sầm Sơn. 

2. Hồ sơ đă g ký tham gia: 

- Danh sách đăng ký thi đấu có xác nhận của đơn vị chủ quản; 

- Hộ khẩu, căn cước công dân photo (hộ khẩu gốc, CCCD; thẻ ngành CA, 

thẻ quân nhân đối với VĐV đang công tác trong ngành Công an, quân đội, mang 

theo bản gốc, xuất trình khi ban tổ chức yêu cầu); 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, xác nhận đủ sức 

khỏe thi đấu thể thao; 

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6cm. 

3. N i  u g t i đấu: 

Thi đấu chạy cự ly 2500m (01 vòng quanh núi Trường Lệ, xuất phát từ Hòn 

Trống Mái – qua đường nhựa trạm Lâm Nghiệp cũ – qua trạm trực của Đội bảo vệ 

rừng – Hòn Trống Mái), chia thành 2 nhóm tuổi: 

- Đôi nam nữ từ 16 – 35 tuổi (sinh năm từ 1987 – 2006); 

- Đôi nam nữ từ 36 tuổi trở lên (sinh năm 1986 trở về trước). 

- Mỗi xã, phường, trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX đăng ký thi 

đấu mỗi nội dung từ 2 đôi VĐV trở lên; các đơn vị khác khuyến khích đăng ký 

tham gia. 

- Thành tích thi đấu của các đơn vị xã, phường được tính vào thành tích Đại 

hội TDTT thành phố Sầm Sơn lần thứ IX. 

4. Thể thứ  t i đấu: 

Xuất phát chạy đồng hành từng nội dung, xếp thứ hạng theo tổng điểm của 

các đôi, về đích đầu tiên được 1 điểm, thứ hai được 2 điểm … đôi nào có tổng 

điểm ít hơn xếp hạng trên, trong trường hợp hai hay nhiều đôi bằng điểm nhau đôi 

nào có thành tích cá nhân nữ tốt hơn xếp trên. 

5. Lu t t i đấu: 

Áp dụng luật thi đấu Điền kinh (môn Việt dã) do Tổng cục TDTT ban hành. 

6. Trang phụ  t i đấu:  

Trang phục thể thao đồng phục các đôi. 
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III. THỜ      ,  Ị    Ể ,   ƢƠ   TRÌ   TỔ CHỨC 

1. Thời gian 

- Từ ngày 30/3/2022 đến ngày 05/4/2022: Tiếp nhận danh sách đăng ký thi 

đấu từ các đơn vị, theo địa chỉ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

thành phố Sầm Sơn, số 20 Nguyễn Du, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

phụ trách đồng chí Vũ Đình Hưng, Trưởng phòng nghiệp vụ (ĐT: 0988.203.110.) 

- Họp trưởng đoàn, HLV: Từ 8h00’, ngày 07/4/2022 tại phòng họp Trung tâm 

VH,TT,TT&DL thành phố Sầm Sơn, Số 20, Nguyễn Du, Thành phố Sầm Sơn. 

- Khai mạc giải: Vào hồi 7h30’, ngày 09/4/2022 tại Quảng trường Hòn 

Trống Mái, núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

2.  ịa điểm: Di tích danh thắng  Hòn Trống Mái  núi Trường Lệ, phường 

Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

3.   ƣơ g trì   tổ chức giải 

- Chương trình lễ khai mạc: 7h30’ – 8h00’ 

+ Chào cờ. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Diễn văn khai mạc. 

+ Tuyên thệ của trọng tài. 

+ Tuyên thệ của VĐV. 

+ Trao cờ lưu niệm cho các đoàn.  

- Chương trình thi đấu:  

+ 8h15’ – 9h00’ thi đấu nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi từ 36 trở lên. 

+ 9h15’ – 10h00’ thi đấu nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi từ 16 đến 35 tuổi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HI N 

1. P ò g Vă   óa – Thông tin 

- Thường trực, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du 

lịch tham mưu hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của 

UBND thành phố (hoàn thành, trước ngày 31/3/2022). 

- Quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo. 

- Đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp thẩm 

định nội dung dự toán kinh phí; xác định khối lượng công việc hoàn thành theo 

nhiệm vụ được giao của các đơn vị liên quan. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả (5 ngày sau sự kiện). 
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2. Tru g tâm Vă   óa, T ô g ti , T ể thao & Du lịch 

 - Là đơn vị thực hiện Tổ chức giải Việt dã năm 2022, tham mưu xây dựng 

Kế hoạch, Điều lệ, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai công tác 

chuẩn bị và tổ chức giải. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tuyên truyền, trang 

trí, khánh tiết, công tác chuẩn bị, khảo sát đường chạy, bố trí lực lượng làm nhiệm 

vụ trọng tài, an ninh, trật tự, y tế. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, bố trí nhân viên y tế, xe cứu 

thương trực cấp cứu thi đấu cho VĐV. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị tổng hợp, lập dự toán kinh phí thực hiện 

các phần việc theo nhiệm vụ được giao (Hoàn thành trước ngày 31/3/2022). 

3. Công an thành phố 

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao 

thông, phòng, chống cháy nổ phục vụ lễ khai mạc, thi đấu, bế mạc trao giải. 

4. Trung tâm Y tế Sầm Sơ  

Phối hợp với BTC giải, Trung tâm Văn hóa, Thông tin,Thể thao và Du lịch 

thành phố Sầm Sơn triển khai phương án phòng, chống dịch covid-19. 

5. Bệnh việ   a k  a Sầm Sơ  

Điều động 2 tổ cán bộ chuyên môn kèm dụng cụ, thuốc men, xe chuyên 

dụng trực cấp cứu phục vụ cho giải (thời gian địa điểm cụ thể theo đề nghị của 

Trung tâm VH,TT,TT&DL). 

6.  iện l c Sầm Sơ  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng, 

triển khai phương án đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức giải. 

7. UB D  á  xã,   ƣờng  

Tổ chức tuyển chọn, tập luyện, thành lập đoàn gồm trưởng đoàn, HLV và 

mỗi nội dung từ 02 đôi VĐV trở lên đăng ký tham gia giải. 

8. Trƣờng THPT Sầm Sơ  

- Điều động bố trí lực lượng: 15 nữ sinh áo dài cầm biển đoàn phục vụ khai 

mạc giải, (thời gian địa điểm cụ thể theo hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch). 

- Tổ chức tuyển chọn, tập luyện, thành lập đoàn gồm trưởng đoàn, HLV và 

mỗi nội dung từ 02 đôi VĐV trở lên đăng ký tham gia giải. 
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9.  á  trƣờng THPT Nguyễn Thị Lợi, T PT   u Vă    , Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Tổ chức tuyển chọn, tập luyện, thành lập đoàn gồm trưởng đoàn, HLV và 

mỗi nội dung từ 02 đôi VĐV trở lên đăng ký tham gia giải.  

10.  á   ơ qua , đơ  vị k á  trê  địa bàn 

Khuyến khích đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

nhân dân tham gia. 

V.   ỀU KI    ẢM BẢO 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị xây dựng Kế hoạch, lập dự toán kinh 

phí; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình phê duyệt. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp thẩm 

định, tham mưu cấp phát và giám sát chi theo quy định hiện hành 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ hội Tình yêu – 

Hòn Trống Mái, Sầm Sơn  năm 2022, yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở VH,TT &DL (b/c); 

- TTr.Thành ủy, HĐND thành phố (B/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn (T/hiện); 

- Lưu: VT.  

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Bùi Quố    t 
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