ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Về việc Đăng cai tổ chức môn Golf và Muay Đại hội Thể thao
Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31), tại Vĩnh Phúc
Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại
hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 3770/TB-BVHTTDL ngày 14/10/2020 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng
Ban tổ chức SEA Games 31 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Tổ chức SEA Games
31;
Căn cứ Thông báo số 99-TB/TU ngày 04/01/2021 về việc Thông báo ý kiến
của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đăng cai tổ chức SEA games 31 tại Vĩnh
Phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch đăng cai tổ chức môn
Golf và Muay SEA Games 31, năm 2021 tại Vĩnh Phúc với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
1. Mục đích
- SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất khu vục Đông Nam Á, được
Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng rất quan
tâm và tham dự sự kiện. Việc đăng cai tổ chức SEA Games vừa là quyền lợi, vừa
là nghĩa vụ, trách nhiệm của các Tỉnh, Thành phố trong toàn quốc, trong đó có
Vĩnh Phúc.
- Việc đăng cai tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31 năm 2021, tại
Vĩnh Phúc không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của thể dục thể thao (TDTT),
mà còn có ý nghĩa quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người, bản sắc
văn hóa của các dân tộc của tỉnh Vĩnh phúc.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình TDTT của tỉnh đã được đầu tư
xây dựng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành
tích cao; nâng cao trình độ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ, huấn luyện viên, trọng tài của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Việc đăng cai tổ chức thi đấu các môn tại SEA Games 31 phải thể hiện
được tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân
các dân tộc Vĩnh Phúc với bạn bè trong nước và quốc tế.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để đăng cai tổ chức các môn
tại SEA Games 31 bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và tuyệt đối an toàn.

- Triển khai nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Nhà thi đấu
TDTT để tổ chức thi đấu môn Muay và nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất
trên sân Golf Nam Đầm Vạc theo yêu cầu của Ban Tổ chức, để tổ chức thi đấu.
- Đăng cai tổ chức các môn tại SEA Games 31 phải đảm bảo trang trọng,
chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Thể thao
Đông Nam Á.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Thời gian: Dự kiến từ 20/11 đến 15/12/2020.
2. Thành lập Ban Tổ chức:
- Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Phó trưởng Ban Tổ chức: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các Ủy viên:
+ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực;
+ Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
+ Các ngành: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh;
+ Giám đốc các Sở: Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PTTH tỉnh;
+ Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc;
+ Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc;
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên;
+ Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;
+ Giám đốc Công ty Cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân Golf Đầm Vạc.
3. Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức:
- Tiểu ban Lễ tân;
- Tiểu ban chuyên môn, cơ sở vật chất;
- Tiểu ban an ninh trật tự, giao thông;
- Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping;
- Tiểu ban Thông tin - Truyền thông.
5. Công tác tuyên truyền:
- Hình thức tuyên truyền:
+ Đăng báo Vĩnh Phúc; Thông tin trên Đài PTTH Vĩnh Phúc, Cổng thông
tin điện tử Vĩnh Phúc và tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh.
- Trang trí khánh tiết: Nội dung theo hướng dẫn của Tổng cục TDTT.
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+ Nhà thi đấu TDTT: Trang trí phông chính, các penner, áp phích khẩu hiệu
theo maket của Ban tổ chức SEA game 31, Treo cờ Tổ quốc, cờ các nước, treo
băng rôn, penner, cờ hồng kỳ xung quanh Nhà thi đấu.
+ Sân Golf Nam Đầm Vạc: Trang trí phông chính, treo cờ Tổ quốc, cờ thể
thao các nước, treo băng rôn, penner, cờ hồng kỳ, trang trí phông chính, áp phích
khẩu hiệu tại sân Golf...
+ Treo băng rôn, penner trên đường phố và khách sạn nơi Quan chức, Lãnh
đạo, Vận động viên các nước, Ban Tổ chức, Trọng tài ăn nghỉ.
6. Cơ sở vật chất
- Khai thác tối đa điều kiện cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa xây dựng trên
tinh thần tiết kiệm hiệu quả xong phải đảm bảo phục vụ chu đáo, thuận tiện cho
công tác điều hành của Ban tổ chức và hoạt động của các đoàn vận động viên.
- Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với môn Muay, Golf theo
quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.
7. Kinh phí tổ chức: Ngân sách tỉnh đảm bảo.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Là đơn vị thường trực Ban tổ chức, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực
hiện các hoạt động; là đầu mối liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng
cục Thể dục Thể thao.
- Tham mưu UBND tỉnh Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ
tổ chức SEA games31.
- Xây dựng kịch bản, trang trí khánh tiết Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao
giải, tổng kết.
- Chuẩn bị chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc, Lễ Bế
mạc.
- Tuyên truyền trên panô, khẩu hiệu, băng rôn tại các trục tuyến phố chính,
khách sạn và nơi tổ chức thi đấu.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quảng bá đất và người Vĩnh
Phúc.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên
quan triển khai công tác tuyển chọn, đào tạo cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên
phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tổ chức
thi đấu theo yêu cầu của Tổng cục TDTT, và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu với UBND tỉnh
cụ thể về thành phần khách mời địa phương, công tác đón tiếp khách dự Lễ Khai
mạc và trao thưởng.
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí trình UBND
tỉnh phê duyệt.
- Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tổng hợp đề xuất
các vấn đề phát sinh báo cáo UBND tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh:
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với UBND tỉnh
cụ thể về thành phần khách mời địa phương, công tác đón tiếp khách dự Lễ Khai
mạc và trao thưởng.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Chỉ đạo định hướng các cơ quan Báo, Đài của Vĩnh Phúc tuyên truyền về
công tác tổ chức các môn SEA Games 31 tại Vĩnh Phúc.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính bố trí
kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư sửa chữa các công trình Nhà thi đấu TDTT
tỉnh phục vụ tổ chức môn Muay tại SEA Games 31 và nhiệm vụ khác theo sự phân
công, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.
5. Sở Tài chính:
Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên
quan cân đối, bố trí kinh phí, thẩm định, cấp kinh phí và quyết toán cho các đơn vị
theo quy định hiện hành và các nhiệm khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của
UBND tỉnh.
6. Sở Ngoại vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển
khai các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho các Đoàn vận động viên tham gia thi
đấu.
- Cử cán bộ thông thạo tiếng Anh tham gia Tiểu ban Lễ tân hướng dẫn,
tuyển chọn, đào tạo, quản lý tình nguyện viên tiếng Anh.
- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, xác nhận và
chuẩn bị mẫu cờ, quốc ca các nước và nhiệm vụ khác theo sự phân công, giao
nhiệm vụ của UBND tỉnh.
7. Công an tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng
chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn tại các địa điểm lưu trú, tổ chức thi đấu, tập luyện
các đoàn vận động viên.
- Bố trí các xe ô tô, xe mô tô cảnh sát dẫn đường cho các quan chức, khách
mời, các đoàn vận động viên.

4

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ
quan liên quan thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh cho những đối tượng tham
dự bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi và nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công,
giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.
8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:
Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây Kế hoạch đảm bảo
công tác an ninh, an toàn, trật tự; rà phá bom mìn tại các địa điểm diễn ra Lễ Khai
mạc, Bế mạc và địa điểm tổ chức thi đấu.
Thực hiện các nghi lễ Khai mạc, trao thưởng (đĩa ghi âm quốc ca, chọn cờ,
các nước đạt giải, kéo, hạ cờ…theo hướng dẫn của Tổng cục TDTT) tại các địa
điểm tổ chức thi đấu theo chương trình của Ban tổ chức và các nhiệm vụ khác liên
quan theo sự phân công, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.
9. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch
đảm bảo y tế tại Nhà thi đấu TDTT, Sân Golf Nam Đầm Vạc và tại khách sạn,
nhà hàng nơi có các quan chức, trọng tài, đoàn vận động viên tham gia thi đấu.
- Lên phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho những đối tượng
nhập cảnh và các đối tượng khác liên quan đến khu vực thi đấu thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Y tế và nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công, giao nhiệm
vụ của UBND tỉnh.
10. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch công nghệ thông tin - truyền
thông phục vụ tổ chức thi đấu; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện
hạ tầng và cung ứng các trang thiết bị, dịch vụ thông tin - viễn thông đáp ứng các
yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin trước, trong và sau giải đấu.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp các dịch vụ và
tạo mọi điều kiện hoạt động thuận lợi theo quy định cho phóng viên báo chí,
truyền hình trong nước và Quốc tế.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông liên
quan thực hiện các chương trình truyền hình, truyền thanh chất lượng cao theo
quy định và nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công, giao nhiệm vụ của UBND
tỉnh.
11. Sở Giao thông vận tải:
Phối hợp Công an tỉnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng, sắp
xếp giao thông, đảm bảo không ùn tắc giao thông đặc biệt là khu vực xung quanh
địa điểm tổ chức thi đấu.
12. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tỉnh
đoàn:
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- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ thực hiện
việc tuyển chọn đội ngũ tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức giải.
- Cử lực lượng đoàn viên, thanh viên, học sinh, sinh viên tham gia cổ vũ thi
đấu theo yêu cầu của Ban Tổ chức và nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công,
giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức.
13. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên:
- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố; vận động
nhân dân Thành phố Vĩnh Yên thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh
địa phương đăng cai SEA Games 31 là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.
- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai các
phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn,
đảm bảo cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 di chuyển thuận tiện,
nhanh chóng.
14. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Vĩnh Phúc:
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật, dành thời lượng,
đưa tin trước, trong và sau tổ chức thi đấu các môn SEA Games 31 tại Vĩnh Phúc.
15. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc:
Đảm bảo cung cấp điện 24/24h và chuẩn bị các phương án dự phòng tại các
địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn Vận động viên; Ban tổ chức; Nhà thi đấu Thể dục
Thể thao tỉnh và Sân Golf Nam Đầm Vạc.
16. Công ty Cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân Golf Đầm Vạc:
- Chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp sân tập khởi động, thi đấu và
các trang thiết bị khác đảm bảo theo tiêu chuẩn.
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập
dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.
Trên đây là Kế hoạch đăng cai tổ chức môn Golf và Muay SEA Games 31,
năm 2021 tại Vĩnh Phúc. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị căn cứ
nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ VHTTDL(b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành (t/h);
- UBND huyện, Thành phố (t/h);
- Điện lực Vĩnh Phúc (t/h);

- Công ty Cổ phần khu nghỉ dưỡng
và sân Golf Đầm Vạc;

Vũ Việt Văn

- Lưu: VT, VX3;
(Hb)
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