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

HUYỆN BẮC BÌNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số: 28 /KH-UBND                Bắc Bình, ngày 14 tháng 02  năm 2023   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải thể thao mở rộng “Bơi, chạy, trượt đồi cát”  

tại  Điểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

 lần IX năm 2023 

   
 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); gắn với Kỷ niệm 40 

năm tái lập huyện Bắc Bình (01/6/1983 - 01/6/2023); 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 06/1/2023 của Ban Tổ chức 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh; 
 

UBND huyện Bắc Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao mở rộng “Bơi, chạy, trượt đồi cát” tại 

Điểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình lần thứ IX năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

          - Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 48 

năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 

30/4/2023); gắn với kỷ niệm 40 năm Tái lập huyện Bắc Bình (01/6/1983 – 

01/6/2023); 

          - Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030; 

 - Phát huy loại hình thể thao bản sắc văn hóa đặc thù của địa phương và 

giới thiệu thắng cảnh du lịch Hòa Thắng, huyện Bắc Bình; đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở vùng căn cứ kháng chiến 

Khu Lê cũ cũng như du khách đến tham quan Bàu Trắng. 

         - Việc tổ chức phải đảm bảo tính trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, 

bám sát Chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”; 

 - Huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường 

để góp phần giải được tổ chức thành công; các đơn vị tham gia chấp hành đúng 

theo Điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức. 
 

                                II. NỘI DUNG: 

         1. Đối tượng tham gia: 

         a. Giải phong trào: 

 - Mỗi xã, thị trấn, các cơ quan, 02 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

và Bắc Bình, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bắc 

Bình được thành lập Đoàn để tham gia. 
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 - Các thôn thuộc 2 xã Hòa Thắng, Hồng Phong được quyền đăng ký tham 

gia. 

 - Độ tuổi:  Nam, Nữ từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2007 trở về trước). 

          b. Giải nâng cao: 

          Kính mời các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh, thành lập đoàn tham gia (Kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

mời giúp). 

                       2. Đăng ký: 

 - Đăng ký cá nhân:  Không hạn chế. 

 - Đăng ký đồng đội: Mỗi đơn vị thành lập Đoàn tham gia gồm 01 đội nam 

và 01 đội nữ (mỗi đội gồm 03 VĐV). 

                                  3. Cự ly: 

 * Đối với nam: 

  - Bơi vượt hồ:  190 mét;  

 - Chạy đồi cát: 1,5 km; 

 - Trượt đồi cát: độ dốc 20 mét. 

 * Đối với nữ (không có Bơi): 

 - Chạy đồi cát: 1,5 km 

 - Trượt đồi cát: độ dốc 20 mét 

                        4. Thời gian và địa điểm: 

a) Thời gian: 

- Họp chuyên môn vào lúc 8 giờ ngày 30/3/2023, tại Hội trường Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (thay Giấy mời) 

 - Khai mạc:   7 giờ 00 phút, ngày 08/4/2023.  

 - Thi đấu:     7 giờ 20 phút, ngày 08/4/2023. 

 - Bế mạc:  10 giờ 30 phút, ngày 08/4/2023. 

                         b) Địa điểm: Khai mạc và thi đấu tại Điểm du lịch Bàu Trắng (xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình). 

                       5. Địa điểm đăng ký:  Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của Ban Tổ chức giải sẽ 

gửi sau) gửi về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bắc Bình 

từ nay cho đến ngày 30/3/2023 

Điện thoại:  (062) 3861068 hoặc  Đ/c Tuấn - ĐT: 0919273590 

              6. Giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng cá nhân và Giấy 

Chứng nhận cho các VĐV có thứ hạng từ 01 đến 05 (nếu có từ 30 VĐV trở 

xuống) và thứ hạng từ 01 đến 10 (nếu có từ 31 VĐV trở lên); Trao giải Đồng đội 

và giấy Chứng nhận cho các Đội có thứ hạng từ 01 đến 03. 

7. Kinh phí:   

- Các đơn vị về tham dự giải tự túc kinh phí. 
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- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

                       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề nghị Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hỗ trợ lực lượng tham gia 

Ban Tổ chức, Tổ trọng tài và vận động tài trợ cho giải; thông báo các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh đăng ký, thành lập Đoàn tham gia giải. Ban hành kế 

hoạch thông báo Tổ chức giải ba môn phối hợp (Bơi, chạy, trượt đồi cát) cho 

Cụm miền Đông Nam bộ cùng tham gia. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm cử Đoàn tham 

gia. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, 

Tổ Trọng tài, xây dựng Điều lệ giải. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Thông báo nội dung 

tổ chức, điều lệ giải trên Đài truyền thanh - TPTH huyện để mọi người biết tham 

gia; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ thi đấu, Lễ Khai mạc và Tổng 

kết trao giải.  

5. Công an huyện: Có kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự trong 

suốt giải đấu diễn ra. 

6. Trung tâm Y tế huyện: Có kế hoạch tổ chức lực lượng chăm sóc sức 

khỏe và cấp cứu khi có sự cố xảy ra. 

7. Đề nghị Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ và Liên đoàn Lao động 

huyện: Có văn bản phát động đoàn viên, hội viên, CNVC tham gia giải. 

8. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong 

huyện  tuyển chọn VĐV thành lập đoàn tham gia giải. 

                   Giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia giải và kịp 

thời báo cáo về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./. 
 

   Nơi nhận:                                 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                       

- Trung tâm TDTT tỉnh,   

- Đài Phát thanh-Tuyền hình tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;  

- TT (Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN) huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện (Đ/c Lý); 

- Các đơn vị tài trợ (giao Phòng TC-KH gửi);        

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;                                                    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, PVP; 

- Lưu. VT, VX.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Lý 
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