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 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  263  /KH-UBND                          Tuy Phong, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Giải Bán Marathon Tuy Phong lần 1 - Năm 2023 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão” năm 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức giải Bán 

Marathon huyện Tuy Phong lần 1 năm 2023, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Tết Nguyên đán Quý Mão; hướng đến kỷ niệm 

40 năm Ngày tái lập huyện Tuy Phong (01/6/1983 - 01/6/2023); tiếp tục duy trì 

thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 

- Nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao gắn với việc duy trì rèn luyện 

thân thể cho mọi người; tạo không khí vui tươi lành mạnh trong những ngày Tết 

cổ truyền của dân tộc, phục vụ nhân dân và du khách viếng cảnh du xuân; thông 

qua các hoạt động thể thao để tăng cường tinh thần đoàn kết, thân ái giữa các cơ 

quan, ban ngành; các xã, thị trấn, nhằm phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể 

thao nâng cao sức khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong và 

ngoài huyện. 

- Tăng cường công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao để thu hút sự 

tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, các tập thể, cá nhân; quảng bá các 

tiềm năng lợi thế của địa phương đến với du khách. 

2. Yêu cầu  

- Thi đấu trên tinh thần Thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến 

bộ”. 

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân chuẩn bị lực lượng vận động viên 

tham gia tập luyện nghiêm túc để tham gia giải đạt kết quả cao nhất; trong quá trình 

tham gia thi đấu phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ giải của Ban Tổ chức giải.  
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- Trong quá trình triển khai, tổ chức phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

an toàn giao thông và thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo sự công bằng 

trong quá trình tổ chức giải. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Tên giải: Giải Bán Marathon Tuy Phong lần 1  - Năm 2023. 

2. Quy mô: Khoảng 500 vận động viên. 

3. Đối tượng: Mọi công dân Việt Nam trong các độ tuổi có sức khỏe, khả 

năng thi đấu ở các địa phương, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, 

lực lượng vũ trang, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, 

các Câu lạc bộ thể dục thể thao và các cá nhân trong và ngoài huyện đều được 

đăng ký tham gia thi đấu. 

4. Nội dung thi đấu: Cự ly 21 km trên tuyến đường liên xã Bình Thạnh - 

Chí Công - Phan Rí Cửa. 

a. Hệ phong trào: 

- Nam, Nữ cự ly: 7 km. 

-  Địa điểm xuất phát: Tại khu vực chợ mới xã Chí Công, huyện Tuy Phong 

(gần trụ sở UBND xã Chí Công). 

b. Hệ chính: 

- Nam, Nữ cự ly: 21 km. 

- Địa điểm xuất phát: tại Cổng chào Khu du lịch Bình Thạnh, huyện Tuy 

Phong. 

c. Địa điểm đích: Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Phan Rí Cửa (cả 2 hệ). 

d. Lộ trình thi đấu:  

- Cự ly 21 km: Xuất phát từ Cổng chào KDL Bình Thạnh  rẽ trái đường 

ĐT716 (Bình Thạnh – Chí Công)  Trụ sở UBND xã Chí công  Rẽ trái đường 

liên xã (Chí Công - Hòa minh)  Đồn Biên Phòng Hòa Minh  Rẽ trái đường 

Quang Trung  Đường Trần Hưng Đạo  ngã ba Cầu Nam  thị trấn Phan Rí 

Cửa (gần giáp Quốc lộ 1A)  rẽ phải qua bên trái đường Thống Nhất  Giải 

phân cách cuối cùng (ngay chùa Thanh Vân)  quay ngược (cùng một bên không 

vòng qua giải phân cách) về đích tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Phan Rí Cửa. 

Kết thúc lộ trình.  

- Cự ly 7 km: Xuất phát từ Chợ mới xã Chí Công theo đường liên xã (Chí 

Công - Hòa minh)  Đồn Biên Phòng Hòa Minh  Rẽ trái vào đường Quang 

Trung  Đường Trần Hưng Đạo  ngã ba Cầu Nam  thị trấn Phan Rí Cửa (gần 

giáp Quốc lộ 1A)  rẽ phải qua bên trái đường Thống Nhất  về đích tại Trung 

tâm Văn hóa Thể thao Phan Rí Cửa. Kết thúc lộ trình.  
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(Công an huyện có Kế hoạch cắt một phần đường (bên trái) đường thống 

Nhất đoạn từ vòng xuyến ngã ba Cầu  Nam đến ngã tư đèn xanh đường đỏ, thời 

gian từ 7giờ 30 đến 10 giờ 00 phút) 

5. Địa điểm, thời gian thi đấu 

- Địa điểm thi đấu: Tuyến đường ven biển Bình Thạnh - Chí Công - Phan Rí 

Cửa.  

- Thời gian Khai mạc: Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 18/02/2023 (nhằm ngày 

28/01 ÂL) tại Cổng chào Khu du lịch Bình Thạnh. 

- Thời gian xuất phát:  

 + Cự ly 21km: Vào lúc 6 giờ 00 sáng ngày 18/02/2023 

 + Cự ly 7 km: Vào lúc 7h00 sáng ngày 18/02/2023 

- Thời gian Bế mạc: Vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Thể 

thao, thị trấn Phan Rí Cửa. 

6. Tiếp nhận đăng ký:  

6.1. Cách thức đăng ký:  

- Cách 1: Gửi danh sách về Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh 

truyền hình huyện theo địa chỉ Email: 

ttvhtt.daitth@tuyphong.binhthuan.gov.vn hoặc qua zalo: 0839.950.808 (Đ/c 

Khả); 0915.403.171 (Đ/c Huy) dành cho các địa phương, cơ quan, ban ngành trên 

địa bàn huyện. 

- Cách 2: Đăng ký trực tiếp vào form đăng ký trên fanpage (dành cho các 

vận động viên đăng ký lẻ).  

 Tại trang Fanpage “Bản tin Tuy Phong”.  

6.2. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 

01/02/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Ban Tổ chức giải;  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình, 

thống nhất ban hành Điều lệ; hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị về 

công tác chuẩn bị, tập luyện, tham gia giải;  

- Phối hợp UBND các xã thị trấn cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các vận 

động viên (đoàn và cá nhân) khi có nhu cầu về các địa điểm lưu trú, ăn uống chất 

lượng và giá cả phải chăng ở địa phương để vận động viên có những trải nghiệm 

và ấn tượng tốt khi về tham dự giải tại địa phương. 
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- Có phương án vận động tài trợ kinh phí để bổ sung, nâng chất lượng giải 

thưởng. 

2. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện 

          - Chuẩn bị toàn bộ về cơ sở vật chất: Phong chính lễ, bàn ghế, nước uống các 

loại băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, poster, cờ phướn, các bảng chỉ dẫn cho vận 

động viên trên đường chạy, cơ cấu giải thưởng, cờ giải… âm thanh, trang trí, các 

loại thiết bị, phương tiện phục vụ giải. Kịch bản khai mạc, Bế mạc, người dẫn 

chương trình.  

- Phụ trách chuyên môn: Khảo sát đường chạy, dự thảo Điều lệ giải, lập Tổ 

Trọng tài, Tổ giúp việc điều hành chuyên môn giải; công tác tổ chức họp chuyên 

môn và các phần việc khác có liên quan đến giải.   

- Bố trí lực lượng trọng tài và phương tiện để giám sát trực tiếp các vận 

động viên  trong top đầu tranh giải (5 VĐV nam, 5 VĐV nữ dần đầu của mỗi cự ly) 

và phụ trách công tác trọng tài và ghi nhận kết quả thi đấu của VĐV. (Có thể 

nghiên cứu phối hợp với Công ty TNHH Stop And Sports về sử dụng phần mềm để 

hỗ trợ công tác tính kết quả thi đấu của vận động viên (Webscore - nếu cần thiết). 

- Chủ động phối hợp Công ty TNHH Stop And Sports để được hỗ trợ giúp 

thêm về cơ sở vật chất, tư vấn về công tác chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức giải, 

vẽ sơ đồ đường chạy, (Chú ý các ngã rẽ trọng điểm để bố trí lực lượng hỗ trợ cho 

phù hợp), thiết kế các vật phẩm phục vụ vận động viên gồm: Áo sự kiện (theo size 

vận động viên đăng ký), huy chương hoàn thành cự ly thi đấu, Cup cho các vận 

động viên đạt giải, Bảng giải thưởng….  

- Tích hợp các văn bản có liên quan đến Giải lên trang Fanpage: Bản tin Tuy 

Phong để tất cả các thành phần tham gia, các vận động viên biết và thực hiện. 

- Có kế hoạch tuyên truyền, ghi hình, đưa tin trên sóng phát thanh; thông 

báo thời gian, địa điểm tổ chức giải để nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ. 

Quản lý, cập nhật danh sách vận động viên việc đăng ký tham dự giải thông qua cả 

2 kênh: qua địa chỉ Email và đăng ký trực tiếp trên trang fanpage “Bản tin Tuy 

Phong”. 

- Bố trí 01 xe ô tô phối hợp cùng Công an huyện để phục vụ công tác phân 

luồng giao thông, các trạm tiếp nước, y tế phục vụ vận động viên trên đường chạy. 

- Chuẩn bị nước uống (Revive, chanh muối, Pocari sweat), trái cây (dưa 

hấu, chuối), ly giấy và bố trí lực lượng tại các chốt để phục vụ vận động viên trên 

đường chạy và sau khi về đích. (có thể phối hợp với UBND các xã, thị trấn để hỗ 

trợ thêm phần này). 

- Bố trí kinh phí sự nghiệp thể thao để tổ chức giải. Sau giải báo cáo kinh phí 

cho Trưởng Ban Tổ chức giải. 
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- Trên cơ sở số lượng và thông tin đăng ký của vận động viên, phối hợp với 

Công ty TNHH Stop And Sports để thống nhất số lượng chuẩn bị các vật phẩm để 

phục vụ vận động viên  gồm: Áo sự kiện (theo size VĐV đăng ký), huy chương 

hoàn thành cự ly thi đấu, Cup cho các VĐV đạt giải, Bảng giải thưởng, … và tùy 

theo số lượng đăng ký của đoàn vận động viên hoặc vận động viên lẻ có nhu cầu 

đưa đón, tính toán phương án bố trí số lượng xe loại 45 chỗ (xe đưa đón công nhân 

viên và học sinh trên địa bàn huyện sử dụng trong ngày thi đấu) để đưa đón cho 

phù hợp.  

(Các đoàn vận động viên hoặc vận động viên lẻ có nhu cầu sử dụng xe đưa 

đón  phải đăng ký trước với Ban Tổ chức). 

- Lộ trình đưa đón: 

+ Từ nơi lưu trú (thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa) đến địa điểm 

xuất phát. 

+ Từ vạch đích về lại vạch xuất phát và về nơi lưu trú trong ngày thi đấu 

(đối với vận động viên di chuyển bằng xe cá nhân đến điểm xuất phát).  

          3. Đối với UBND các xã, thị trấn: Bình Thạnh, Chí Công, Phan Rí Cửa 

- Là các địa phương có lịch trình đường chạy diễn ra trên địa bàn mình, giúp 

Ban Tổ chức Giải về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc, an 

ninh trật tự, bố trí điểm và lực lượng tiếp nước trên các tuyến đường trong suốt quá 

trình diễn ra thi đấu và các điều kiện khác có liên quan; (mỗi địa phương cử 20 tình 

nguyện viên tham gia hỗ trợ giải, sử dụng lực lượng là đoàn viên, thanh niên và 

học sinh tại địa phương). 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình 

huyện, Công an huyện trong công tác chuẩn bị về đường chạy, điểm xuất phát, 

điểm đích, phương án bảo vệ an toàn, cứu hộ, hỗ trợ thêm nước uống và trái cây 

phục vụ cho các vận động viên khi đi qua địa phương mình. 

          4. Công an huyện, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hòa Minh 

Công an huyện chủ trì, phối hợp với Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hòa 

Minh và Công an các xã, thị trấn: Bình Thạnh, Chí Công, Phan Rí Cửa xây dựng 

kế hoạch bảo vệ đường chạy, xe dẫn đường, an ninh trật tự tại lễ khai mạc, bế mạc 

và đảm bảo an toàn giao thông trên đường chạy trong suốt thời gian diễn ra giải.  

Xây dựng Kế hoạch cắt một phần đường (bên trái) đường thống Nhất đoạn 

từ vòng xuyến ngã ba Cầu Nam đến chùa Thanh Vân. Thời gian cắt đường từ 

7giờ 30 đến 10 giờ 00 phút. 

5. Trung tâm Y tế Tuy Phong 

Chỉ đạo Phòng khám đa khoa Phan Rí Cửa, các Trạm y tế xã Chí Công và xã 

Bình Thạnh bố trí lực lượng Y, bác sỹ và xe cứu thương trực tại các điểm trên 
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đường chạy, điểm về đích để sẵn sàng cấp cứu khi có sự cố về sức khỏe xảy ra. (số 

lượng gồm: 1 xe Cứu Thương + 2 Bác Sĩ + 4 Y tá + Vật tư y tế bố trí tại 4 điểm 

dọc trên đường chạy). 

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

Có kế hoạch phát động phong trào thể dục thể thao gắn với hoạt động thiết 

thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện (1983-2023); mừng Đại hội 

Công đoàn cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai nội dung Kế hoạch 

này đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng đăng ký tham gia phù 

hợp với cự ly của giải.  

7. Ban Quản lý Du lịch Bình Thạnh  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình 

huyện về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ Lễ khai mạc và công tác chuẩn bị điểm 

xuất phát… 

- Trang trí, bố trí ánh sáng đầy đủ và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ xung quanh 

khu vực diễn ra lễ khai mạc. 

8. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và 

ngoài huyện. 

- Có kế hoạch chọn cử vận động viên, xây dựng phương án tập luyện, thi đấu 

và đăng ký thi đấu đảm bảo đầy đủ về hồ sơ, thủ tục và thời gian; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền rộng rãi bằng các hình thức và trên hệ thống truyền thanh của địa 

phương mình về nội dung của giải cho người dân được biết đến và tham gia cổ vũ 

trong thời gian diễn ra giải. 

- Có kế hoạch bố trí, vận động kinh phí hỗ trợ cho vận động viên tham dự 

giải, trao bổ sung giải cho vận động viên đạt thành tích thuộc đối tượng đoàn viên 

công đoàn cơ quan, đơn vị mình. 

9. Đối với Công ty TNHH Stop And Sports 

- Hỗ trợ xây dựng form tiếp nhận đăng ký online dành cho đối tượng vận 

động viên đăng ký theo hình thức cá nhân trên kênh fanpage “Bản tin Tuy Phong”.  

- Phối hợp và hỗ trợ Ban Tổ chức Giải trong công tác khảo sát và xây dựng 

kế hoạch phân luồng trong phạm vi của Công ty khi cần thiết; huấn luyện và xây 

dựng kế hoạch sử dụng lực lượng tình nguyên viên trong quá trình diễn ra giải. 

- Hỗ trợ thiết kế các vật phẩm phục vụ vận động viên gồm: Áo sự kiện (theo 

size vận động viên đăng ký), huy chương hoàn thành cự ly thi đấu, Cup cho các 

vận động viên đạt giải, Bảng giải thưởng, … 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình 

huyện xây dựng và vận hành phương án trung chuyển vận động viên trong ngày 
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thi đấu. Tính toán số lượng nước suối, ánh sáng phục vụ giải, trái cây, ly giấy cần 

chuẩn bị theo số lượng vận động viên đăng ký. 

- Có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá trên các kênh truyền thông của Công 

ty nhằm giúp quảng bá và tuyên truyền về giải đến đông đảo cộng đồng chạy bộ. 

- Hỗ trợ huyện trong công tác quay phim và chụp hình trong ngày diễn ra 

giải. 

- Phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình 

huyện khảo sát và xây dựng đường chạy của các cự ly thi đấu và hỗ trợ công tác 

điều hành trong ngày diễn ra giải. 

- Giúp Ban Tổ chức Giải cho mượn các vật dụng, thiết bị công ty sẵn có để 

phục vụ trong giải như: Cổng hơi xuất phát - về đích; các khung banner, poster; 

khung bảng hướng dẫn trên đường chạy; bàn ghế nhựa, thùng đá, sọt rác,… tại các 

trạm. 

- Phối hợp hỗ trợ thiết kế background sân khấu và các ấn phẩm sử dụng 

trong lễ khai mạc - bế mạc khi cần thiết.  

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, 

thị trấn quan tâm và tích cực phối hợp triển khai các nội dung theo phân công để 

cùng thực hiện, nhằm đảm bảo Giải Bán Marathon Tuy Phong lần 1 - Năm 2023 

diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, trong quá trình thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) để tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp theo./. 

Nơi nhận:                    KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT/UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- PVP/HĐND&UBND huyện; 

- Đăng Website Tuy Phong; 

- Lưu: VT, VX.                                                                           Dương Hồng Sơn  
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