
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 225/KH-UBND Quận 4, ngày 06 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số
6391/UBND-VX ngày 29/11/2013 về chấp thuận chủ trương cho phép Ủy ban
nhân dân quận 4, Trung tâm Thể dục Thể dục Thể thao quận 4 tổ chức Giải Đua
Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014;

Nhân các hoạt động lễ hội chào mừ ng năm mới 2014 và Tết Giáp Ngọ,
kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 –
03/02/2014); Ủy ban nhân dân quận 4 xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe
đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đối với

việc xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp; thực hiện ứng xử văn hóa nơi
công cộng và thân thiện nơi cộng đồng; xây dựng môi trường sống ngày càng
văn minh hiện đại trên tuyến đường Bến Vân Đồn, tuyến kênh Tàu Hủ - Bến
Nghé; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nếp sống văn minh – Mỹ quan đô thị, gắn
với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở trên địa
bàn quận 4 giai đoạn 2013 – 2015.

2. Nhằm quảng bá, giới thiệu tuyến đường điểm Bến Vân Đồn, tuyến
kênh Tàu Hủ - Bến Nghé Xanh – Sạch – Đẹp giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn
quận 4. Tạo mối đoàn kết , hữu nghị giữa các quận – huyện trong thành phố Hồ
Chí Minh với các tỉnh, thành, các Câu lạc bộ khách mời tham dự giải.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:
1. Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân quận 4.
2. Đơn vị thực hiện : Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 06 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 05 tháng 01 năm 2014.
- Địa điểm khai mạc và bế mạc: Sân khấu phía trước Trường Trung học

phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Số 02, đường Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4).

- Lộ trình thi đấu: xuất phát từ ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Bến Vân
Đồn – Vòng xoay dạ cầu Khánh Hội – quay về lại Bến Vân Đồn hướng về cầu
Nguyễn Văn Cừ - đi dọc tuyến Bến Vân Đồn – ngã ba Bến Vân Đồn – Nguyễn
Khoái quay về lại đường Bến Vân Đồn trở về điểm xuất phát kết thúc vòng đua
có tổng chiều dài khoảng 4km/vòng .
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4. Chương trình:
- 06 giờ 00 – 06 giờ 30: Tiếp đón đại biểu, văn nghệ.
- 06 giờ 30 – 07 giờ 00:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 4;

- Tuyên thệ của đại diện trọng tài điều hành giải;

- Tuyên thệ của đại diện vận động viên tham dự giải.

- Tặng hoa và Cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị
tham dự giải.

- 07 giờ 00 – 10 giờ 30:

- Hiệu lệnh xuất phát;
- Các đợt đua 20 km nam lão tướng, 40km nam

phong trào 36 – 55 tuổi và 17 – 35 tuổi.
- 10 giờ 30 – 11 giờ 00:

- Văn nghệ;
- Công bố và phát giải.

5. Đối tượng và điều kiện tham dự:
a) Đối tượng:

Tất cả các vận động viên xe đạp nam đang tập luyện và sinh hoạt tại
Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các Quận – Huyện
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, ngành có phong trào tập
luyện môn xe đạp.

Riêng các tỉnh, thành phố, các Câu lạc bộ khách mời, Ban Tổ chức sẽ có
thư mời đích danh.

b) Điều kiện tham dự:
- Đối tượng 1 : các vận động viên tham dự có độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi

(năm sinh từ 1959 đến năm 1969) dành cho các vận động viên phong trào trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức mời một số Câu lạc bộ của các
tỉnh, thành phố.

- Đối tượng 2 và đối tượng 3 : các vận động viên phong trào có độ tuổi
từ 36 đến 44 tuổi (năm sinh từ 1970 đến năm 1978) và các vận động viên phong
trào có độ tuổi từ 17 đến 35 tuổi (năm sinh từ 1997 đến năm 1979) của các Câu
lạc bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vận động viên của tỉnh, thành phố,
ngành, Ban Tổ chức sẽ có thư mời riêng.

c) Nội dung và thể thức thi đấu: (có ban hành điều lệ riêng).
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo giải:

1 Đ/c Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBND quận 4 Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Quốc Thiện, Giám đốc TT.TDTT quận 4 Phó ban TT
3 Đ/c Bùi Trung Tín, Trưởng Công an quận 4 Thành viên
4 Đ/c Nguyễn Trọng Thái, Chỉ huy trưởng BCHQS quận 4 Thành viên
5 Đ/c Trần Quốc Thắng, Trưởng Phòng VHTT quận 4 Thành viên
6 Đ/c Hoàng Mai Sơn, Giám đốc TT Văn hóa quận 4 Thành viên

2. Thành lập Ban Tổ chức giải:

1 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc TT.TDTT quận 4 Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc TT .TDTT quận 4 Phó ban
3 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Phó Giám đốc TT .TDTT quận 4 Phó ban
4 Đ/c Ngũ Văn Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mô tô quận 4 Thành viên
5 Đ/c Hồ Trung Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xe đạp quận 4 Thành viên
6 Đ/c Nguyễn Đắc Thành, Trưởng bộ môn xe đạp TT .TDTT quận 4 Thành viên
7 Đ/c Trần Thị Thanh Thảo, Bí thư Quận đoàn quận 4 Thành viên
8 Đ/c Phan Văn Lang, Phó Giám đốc CT.TNHHMTV DVCI quận 4 Thành viên
9 Đ/c Trần Thị Chương Phương, Q. Giám đốc Bệnh viện quận 4 Thành viên

10 Đại diện lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 Thành viên
11 Đ/c Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND phường 1 Thành viên
12 Đ/c Nguyễn Hoàng Xuân Vinh, Chủ tịch UBND phường 2 Thành viên
13 Đ/c Nguyễn Tiến Đức, Chủ tịch UBND phường 5 Thành viên
14 Đ/c Thái Trần Duy, Chủ tịch UBND phường 6 Thành viên
15 Đ/c Lý Tấn Hảo, Bí thư/Chủ tịch UBND phường 9 Thành viên
16 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư/Chủ tịch UBND phường 12 Thành viên

3. Phân công thực hiện:

3.1. Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4:

Chủ trì, chịu trách nhiệm về chuyên môn, phối hợp với Phòng Thể dục
Thể thao cộng đồng, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thành phố Hồ Chí Minh trong
công tác tổ chức, điều hành giải, vận động tài trợ, ban hành điều lệ tổ chức giải.
Chịu trách nhiệm kinh phí đăng cai tổ chức giải. Thông tin cho các cơ quan hữu
quan, Báo, Đài. Triển khai, gửi kế hoạch, điều lệ cho các quận huyện, các Tỉnh,
Thành, ngành và mời các đơn vị tham gia Giải đua xe đạp quận 4 mở rộng lần
thứ I - năm 2014.

Phối hợp các cơ quan có liên quan bố trí, hướng dẫn khu vực tập kết,
đậu xe, giữ xe cho nhân dân và lực lượng tham gia hoạt động xung quanh khu
vực diễn ra Giải đua xe đạp và tập kết của Vận động viên, Trọng tài; chuẩn bị
huy chương, giải thưởng và thực hiện nghi thức công bố trao giải; cử đại diện
trọng tài, vận động viên tham gia giải tuyên thệ trước khi thi đấu; chuẩn bị các
trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức giải; tổ chức bốc thăm thi
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đấu; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận 4 những khó khăn, phát sinh trong
quá trình tổ chức giải.

3.2. Công an quận 4, Ban Chỉ huy Quân sự quận 4:

Phối hợp tham gia Ban chỉ đạo giải; chỉ đạo Công an và Ban Chỉ huy
Quân sự các phường 1, 2, 5, 6, 9, 12 và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây
dựng phương án, phân công lực lượng tăng cư ờng đảm bảo an ninh trật tự, trật
tự lòng lề đường, điều tiết giao thông trên tuyến đường Bến Vân Đồn trước,
trong và sau thời gian diễn ra Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014
theo kế hoạch.

3.3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa quận 4:

Phối hợp tham gia Ban chỉ đạo giải; xây dựng kế hoạch thông tin tuyên
truyền cổ động cho giải, liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố về
hướng dẫn các thủ tục xin treo quảng cáo đúng quy định; liên hệ, báo giá và lên
danh sách các khách sạn trên địa bàn quận 4 , để các đoàn tham dự giải lựa chọn và
đăng ký.

Phối hợp với Trung tâm Thể dục và Thể thao thực hiện khán đài sân khấu,
trang trí, âm thanh và các kỹ thuật, phương tiện hỗ trợ khác ; chịu trách nhiệm
treo cờ cổ động, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền… trên tuyến đường Bến Vân Đồn
và xung quanh khu vực tổ chức giải; thực hiện xe loa thông tin cổ động phục vụ
cho giải; chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ lễ khai mạc và bế mạc giải .
Đưa tin tuyên truyền trên Tin quận 4 và mời báo đài thành phố.

3.4. Đề nghị Quận đoàn quận 4:

Phối hợp tham gia Ban Tổ chức giải; có kế hoạch tổ chức tuyên truyền,
vận động thanh thiếu niên trong quận tích cực tham gia, giữ gìn xanh sạch đẹp
tuyến đường điểm Bến Vân Đồn, tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, hưởng ứng, cổ
vũ cho giải Đua xe đạp quận 4 mở rộng lần thứ I - năm 2014.

3.5. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4, Phòng
Tài nguyên và Môi trường:

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4 phối hợp tham
gia Ban Tổ chức giải; phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường vệ
sinh môi trường, thu gom rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố,
điểm công cộng…, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý; hỗ trợ bố trí
cây kiểng trang trí, trang bị thùng rác, nhất là khu vực trước , trong và sau thời
gian diễn ra các hoạt động giải dọc trên tuyến đường Bến Vân Đồn.

3.6. Bệnh viện quận 4:

Phối hợp tham gia Ban Tổ chức giải , chịu trách nhiệm phối hợp với các
đơn vị có liên quan có kế hoạch bố trí xe cấp cứu, phân công Y bác sĩ sẵn sàng
trực cấp cứu phục vụ cho vận động viên và nhân dân trong thời gian diễn ra hoạt
động giải.

3.7. Đề nghị Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ:
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Phối hợp cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức giải, hỗ trợ Trung tâm Thể
dục Thể thao quận 4 trong công tác tổ chức giải, bố trí hướng dẫn khu vực tập
kết, đậu xe, giữ xe cho nhân dân và lực lượng tham gia Giải đua xe đạp; địa
điểm khởi động và tập kết của Vận động viên, Trọng tài....

3.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận:

Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua các thành viên Mặt
trận của quận và 15 phường, vận động các ngành, các giới tích cực hưởng ứng
và tham gia cổ động cho Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014, góp
phần xây dựng tuyến đường điểm Bến Vân Đồn, tuyến kênh Tàu Hủ – Bến
Nghé Xanh – Sạch – Đẹp giai đoạn 2013 – 2015, gắn với nội dung xây dựng
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây
dựng phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.

3.9. Ủy ban nhân dân các phường: 1, 2, 5, 6, 9, 12:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12 làm Cụm trưởng các phường:
1, 2, 5, 6, 9, 12 trên tuyến đường Bến Vân Đồn – nơi diễn ra Giải Vô địch Xe
đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014, chủ động phối hợp các cơ quan đơn vị có
liên quan xây dựng phương án, có kế hoạch liên tịch, phân công lực lượng tăng
cường bảo đảm an ninh trật tự, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, không
cho người dân bán hàng rong, điều tiết an toàn giao thông trước, trong và sau
thời gian diễn ra các hoạt động….; phối hợp bố trí lực lượng tổ chức giữ xe 02
bánh phục vụ cho nhân dân tham gia xem và cổ động cho giải đua xe đạp trên
tuyến đường Bến Vân Đồn .

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Từ ngày 20/10/2013 đến ngày 01/11/2013: đề xuất xin chấp thuận chủ
trương của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thành phố về tổ chức Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014.

Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013: xây dựng kế hoạch tổ chức
Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014.

Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013: đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch thành phố tổ chức cuộc họp giữa các Sở - ngành thành phố triển khai
kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I - năm 2014.

Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 22/11/2013: Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức
Giải lần I.

Ngày 27/12/2013: Họp lãnh đội.

Ngày 04/01/2014: Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải lần II, bốc thăm xếp
lịch thi đấu.

Ngày 05/01/2014: khai mạc, tổ chức và bế mạc giải .

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Đua Xe đạp quận 4 mở rộng lần I -
năm 2014 trên tuyến đường Bến Vân Đồn, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo,
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