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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ 

 
 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2246- 

CV/TU ngày 16/3/2022 về tổ chức một số hoạt động (bổ sung) chào mừng kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Giải chạy địa hình Núi 

Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, thông qua hoạt động Giải 

nhằm chuyển tải thông điệp “Bảo tồn rạn san hô cổ lớn nhất khu vực”, tạo cầu nối 

nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về bảo vệ môi trường và truyền cảm 

hứng hành động xanh. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; Chào mừng Đại hội Thể dục 

thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX 

năm 2022. 

 - Tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh, con người 

Ninh Thuận, thắng cảnh Khu dự trữ sinh quyển thế giới Vườn Quốc gia Núi Chúa 

đến với bạn bè trong nước và quốc tế... Qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du 

lịch, thu hút đầu tư góp phần phát triển du lịch nhanh chóng trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Thuận. 

 2. Yêu cầu: 

 - Công tác chuẩn bị và tổ chức phải bảo đảm an toàn, thiết thực và hiệu quả; 

gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương, doanh 

nghiệp và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân trong tổ chức thực hiện 

các hoạt động tại Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San 

hô cổ. 

 II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

1. Chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần 

Mekong One. 
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3. Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, và địa phương liên quan trên địa bàn 

tỉnh. 

III. NỘI DUNG 

 1. Thông tin chung: 

 a) Tên giải:  

- Tiếng Việt: Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San 

hô cổ. 

- Quốc tế: Nui Chua Master Trail Ninh Thuan 2022 - Ancient Coral Quest. 

 b) Quy mô tổ chức: Toàn quốc. 

 c) Đối tượng tham gia: 

 - Các vận động viên chuyên và không chuyên có khả năng, đáp ứng điều 

kiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức trong phạm vi cả nước. 

- Tất cả vận động viên tham gia phải đủ 18 tuổi trở lên tính đến năm thi đấu. 

 2. Thời gian: 

 - Khảo sát và quay hình diện rộng cung đường chạy: trong tháng 4/2022. 

- Họp liên ngành cho các khâu chuẩn bị tổ chức: Ngày 06/6/2022. 

- Chuẩn bị khu vực Lễ hội quân và đường chạy: Từ ngày 13/6/2022 đến 

ngày 17/6/2022.  

- Lễ hội quân: 18/6/2022. 

- Ngày chạy: 19/6/2022.  

 3. Địa điểm:  

 - Lễ hội quân: Tổ chức tại quảng trường 16/4. 

- Xuất phát và Lễ trao giải tại Khu vực Vườn Quốc gia Núi Chúa. 

 4. Nội dung thi đấu: Chạy xuyên các địa hình chính, địa hình núi, thảm 

thực vật xanh; địa hình cát, thảm thực vật khô hạn. Chia 02 dạng cự ly tùy chọn: 

 - Cung đường ngắn (10 km). 

- Cung đường trung (24 km). 

IV. KINH PHÍ: 

Kinh phí tài trợ, vận động xã hội hóa. 

 V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế 

hoạch tổ chức Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô 

cổ; giúp Trưởng Ban Tổ chức điều hành, điều phối các hoạt động; theo dõi, đôn 

đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.  
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- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải, phát hành Giấy mời, lập 

danh sách và xác nhận đại biểu khách mời, bài phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức. 

- Phối hợp Công ty Cổ phần Mekong One xây dựng và ban hành Điều lệ 

Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ; xây dựng 

kịch bản chi tiết chương trình; chuẩn bị các điều kiện liên quan hoạt động tổ chức 

Giải. 

 - Phối hợp Sở Thông tin và Truyền Thông, Công ty Cổ phần Mekong One 

và các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức quảng bá, tuyên truyền thông qua các 

phương tiện cổ động trực quan (panô, băng rôn, áp phích, cờ phướn...) và tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 05/6/2022 và trong thời 

gian diễn ra Giải. 

 - Thông báo giới thiệu địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch và chương trình tham 

quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, khu, điểm du lịch cho các đoàn 

vận động viên (khi có yêu cầu).  

 - Hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho các đơn vị tài trợ được thực hiện quảng 

cáo tại sự kiện theo quy định. 

 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

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

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 - Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh, tham mưu trình 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các văn bản chỉ đạo,  Giấy mời, bài phát 

biểu... liên quan đến quá trình triển khai Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 

2022 - Nhiệm vụ San hô cổ. 

3. Công ty Cổ phần Mekong One: 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về kinh phí tổ chức Giải chạy địa hình Núi 

Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ. 

- Huy động lực lượng vận động viên tham dự; thực hiện các thủ tục tiếp 

nhận, kiểm tra hồ sơ thi đấu; cấp phát thiết bị, dụng cụ, mua bảo hiểm và đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho vận động viên... đồng thời tổ chức điều hành các nội dung thi 

đấu, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tổ chức.  

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản; điều 

hành chương trình khai mạc và bế mạc giải; chủ trì công tác chuẩn bị cơ sở vật 

chất tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các hoạt động sự kiện và công tác tổ 

chức giải. 

- Ký hợp đồng với các đơn vị hỗ trợ công tác an ninh, y tế; địa điểm tổ chức 

lễ khai mạc, bế mạc giải và thi đấu. 

- Phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi chúa và các đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, vệ 

sinh môi trường và các vấn đề liên quan trong công tác tổ chức giải. 



4 

 

- Xây dựng phương án đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong suốt quá trình tổ chức Giải theo quy định. 

- Cung cấp danh sách người nước ngoài để làm thủ tục theo quy định, cung 

cấp thông tin phục vụ họp báo. 

4. Công an tỉnh: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật 

tự trước, trong và sau giải; tăng cường các biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn 

cho người nước ngoài trong quá trình tham gia Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh 

Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ. 

- Bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy thường trực tại đơn vị trong thời 

gian diễn ra sự kiện, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.  

5. Sở Y tế: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

quá trình tổ chức Giải. 

 - Bố trí lực lượng y tế trực tại các trạm trên lộ trình chạy, điểm đích; bố trí 

phương tiện xe phục vụ sơ, cấp cứu trong suốt quá trình diễn ra Giải chạy địa hình 

Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ. 

6. Sở Tài chính: 

Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định dự toán và tham 

mưu phân bổ kinh phí từ nguồn tài trợ, vận động xã hội hóa theo quy định hiện 

hành. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần 

Mekong One tổ chức họp báo thông tin về Giải theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo các mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm việc phủ sóng di 

động toàn bộ lộ trình thi đấu trong thời gian diễn ra sự kiện. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và cử phóng 

viên đưa tin về Giải chạy đua địa hình Núi Chúa - Nhiệm vụ San hô cổ diễn ra trên 

địa bàn tỉnh. 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

- Phối hợp với Ban Tổ chức hỗ trợ công tác bảo vệ trật tự an toàn và cứu hộ 

cứu nạn trong thời gian diễn ra Giải chạy địa hình Núi Chúa 2022 - Nhiệm vụ San 

hô cổ diễn ra tại khu vực tổ chức cung đường chạy Vườn Quốc gia Núi Chúa. 
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 - Phối hợp với Ban Tổ chức quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá 

nhân thực hiện đúng các quy định về quản lý tàu bay không người lái và các 

phương tiện bay siêu nhẹ tại các khu vực diễn ra sự kiện. 

10. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa: 

- Chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Mekong One và Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Hải xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 

rừng; đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác cứu hộ trong quá trình tổ chức Giải. 

- Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Mekong One 

chuẩn bị địa điểm và các điều kiện liên quan phục vụ công tác tổ chức Giải chạy 

địa hình Núi Chúa - Nhiệm vụ San hô cổ. 

 11. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện 

Ninh Hải. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo về an toàn, an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường tại khu vực tổ chức Lễ hội quân, khai mạc, bế mạc; điểm diễu 

hành, xuất phát, đích đến và các lộ trình của các chặng đua, đảm bảo thuận lợi cho 

đoàn đua; đồng thời thông tin tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn được biết, 

tham gia hưởng ứng và cổ vũ cho sự kiện. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quả lý phối hợp chặt 

chẽ với Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cho Giải chạy địa hình Núi 

Chúa - Nhiệm vụ San hô cổ được diễn ra an toàn, thành công. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải chạy địa hình Núi Chúa - Nhiệm vụ San 

hô cổ. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn 

trương triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn 

đốc thực hiện đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ 

đạo./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Mục V; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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