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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tô Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
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và Diều bay có động cơ  Đông Bắc – Quảng Ninh 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

  

Ngày 13/5/2019, UBND huyện Hoành Bồ tổ chức cuộc họp làm việc với 

CLB dù lượn và Diều bay Đông Bắc – Quảng Ninh (gọi tắt là CLB Dù lượn Đông 

Bắc) do đồng chí Tô Quốc Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo văn phòng 

Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Tài chính – Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; 

Y tế; BCH quân sự huyện; Công an huyện; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; 

Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Sơn Dương và Ban 

lãnh đạo CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc Quảng Ninh. 

Sau khi nghe ông Đỗ Khánh Giang – Chủ tịch CLB báo cáo tóm tắt các nội 

dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Sự kiện giao lưu Dù lượn toàn quốc gắn với 

hưởng ứng hoạt động quảng bá Tuần Du lịch Hạ Long và Hội nghị xúc tiến đầu tư 

huyện Hoành Bồ năm 2019 (Dự kiến diễn ra đầu tháng 6/2019) và các ý kiến phát 

biểu của đại biểu dự cuộc họp, đồng chí Tô Quốc Hưng – Phó chủ tịch Thường 

trực UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Điểm bay Dù lượn xã Sơn Dương có tiềm năng du lịch lớn, có thể kết hợp 

tổ chức nhiều sự kiện thể thao mạo hiểm gắn với phát triển du lịch sinh thái, khám 

phá trải nghiệm. UBND huỵên nhất trí cao với chủ trương để CLB Dù lượn và 

Diều bay có động cơ Đông Bắc - Quảng Ninh tổ chức sự kiện giao lưu dù lượn các 

CLB toàn quốc với chủ đề ‘‘Bay trên vùng di sản” vào ngày 15/5/2019. Để chuẩn 

bị tốt các điều kiện cho sự kiện và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện. UBND 

huyện đề nghị CLB trước khi tiến hành tổ chức phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ 

tục pháp lý theo quy định của pháp luật; có kế hoạch cụ thể phối hợp với UBND xã 

Sơn Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong huyện chuẩn bị công tác truyền 

thông, đảm bảo y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

vệ sinh môi trường...  

II. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện phối hợp chặt chẽ 

với CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc- Quảng Ninh khẩn trương triển khai một 

số nội dung sau: 

1. CLB Dù lượn, Diều bay có Động cơ Đông Bắc -Quảng Ninh 

- Là đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện Giao lưu dù lượn toàn quốc với chủ đề 

“Bay trên vùng Di sản”. Thành lập Ban tổ chức, xây dựng phương án cụ thể tổ 

chức sự kiện; báo cáo các Sở ngành liên quan tỉnh về kế hoạch tổ chức sự kiện; 

chủ động bố trí xe ô tô địa hình chuyên dụng vượt đồi núi để đưa, đón ban tổ chức, 



đại biểu, vận động viên, tình nguyện viên lên bãi cất và hạ cánh trong suốt thời 

gian diễn ra sự kiện. 

- Tổng hợp danh sách đại biểu, vận động viên tham dự sự kiện có nhu cầu 

liên hệ ăn, nghỉ tại nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện gửi về Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện (đ/c Nguyễn Thị Thanh: ĐT 0936635580) để được hỗ trợ 

thông tin  

- Chủ động các phương tiện loa tay, bộ đàm để điều hành tổ chức và các 

điều kiện cần thiết khác trong tổ chức sự kiện. 

- Là đầu mối liên hệ với các CLB dù lượn toàn quốc hoàn thiện thủ tục, hồ 

sơ theo quy định; đảm bảo về sức khỏe và cam kết tự chịu trách nhiệm trong quá 

trình vận động viên tham gia giao lưu sự kiện. 

- Huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức sự kiện Giao lưu Dù lượn toàn 

quốc với chủ đề ‘‘Bay trên vùng Di sản” đạt kết quả tốt. Đảm bảo hoạt động bay 

phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Chỉ tiến hành tổ chức sự kiện bay 

và hoạt động bay sau khi đã được cấp có thẩm quyền đồng ý; đảm bảo an toàn 

tuyệt đối khi bay và chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố. 

2. UBND xã Sơn Dương 

- Phối hợp với CLB Dù lượn Đông Bắc xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp để 

tổ chức sự kiện Giao lưu Dù lượn toàn quốc hưởng ứng hoạt động Du lịch của 

Tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư của huyện năm 2019.  

- Căn cứ kế hoạch tổ chức của CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc - Quảng 

Ninh tuyên truyền, vận động và thông báo cho người dân địa phương có diện tích 

canh tác nông, lâm nghiệp tại các địa điểm được lựa chọn làm đường lên, xuống 

khu vực cất cánh, nơi hạ cánh và sân khấu khai mạc, bế mạc tạo điều kiện cho 

công tác tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.  

- Phối hợp với CLB Dù lượn và Diều bay có động cơ Đông Bắc Quảng Ninh, 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện gia cố, sửa chữa tuyến đường 

lên bãi cất cánh đảm bảo an toàn cho phương tiện đưa vận động viên, ban tổ chức, 

đại biểu và du khách lên, xuống núi. Hoàn thành, báo cáo UBND huyện nội dung 

trên trước ngày 16h00, ngày 14/5/2019 

- Hỗ trợ CLB bố trí địa điểm khai mạc sự kiện; nước uống đại biểu; nơi đỗ xe, 

người trông giữ phương tiện; cử 4 người làm công tác trật tự viên tại khu vực tổ 

chức sự kiện; 4 người hỗ trợ công tác cứu hộ tại điểm cất cánh (lưu ý trang bị đầy 

đủ dây thừng, dao, cưa gỗ phục vụ công tác cứu hộ); cử 02 người (1 người trên bãi 

cất, 1 người bãi hạ) phối hợp với Ban tổ chức làm nhiệm vụ chống tắc đường vận 

chuyển vận động viên, đại biểu, du khách lên núi và hướng dẫn người dân tránh 

tràn vào khu vực bãi cất cánh, bãi hạ cánh khu vực chỉ dành cho phi công. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện đảm bảo 

tăng âm, loa máy, ánh sáng, tuyên truyền trực quan và các điều kiện cần thiết khác 

phục vụ công tác tổ chức khai mạc, bế mạc sự kiện. 

- Tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh xã, cụm loa truyền thanh thôn để 

nhân dân biết, phối hợp thực hiện và đến cổ vũ cho sự kiện 



3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến sự kiện Giao lưu dù lượn năm 2019, báo cáo kết quả về UBND huyện 

sau khi sự kiện kết thúc. 

- Tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao về việc 

phối hợp chỉ đạo tổ chức sự kiện Giao lưu dù lượn toàn quốc diễn ra trên địa bàn 

huyện; cung cấp thông tin cho báo chí; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết 

quả các hoạt động trang trí khánh tiết, thông tin tuyên truyền trước, trong và sau sự 

kiện. 

- Phối hợp với CLB Dù lượn Đông Bắc Quảng Ninh điều hành việc đưa đón 

đại biểu, du khách lên bãi cất cánh, bãi hạ cánh. Hỗ trợ cung cấp thông tin các cơ 

sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, dịch vụ vận tải, taxi cho các đoàn vận động viên 

trong và ngoài tỉnh trong thời gian diễn ra sự kiện; lập danh sách đại biểu mời trình 

UBND huyện xem xét phê duyệt. 

4. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. 

 - Tham mưu phương án đón tiếp khách mời của huyện; xe chở lãnh đạo, đại 

biểu, đến địa điểm dự khai mạc, bế mạc; lập danh sách đại biểu mời, lãnh đạo 

huyện bay đôi giao lưu và quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch điểm bay dù lượn 

Hoành Bồ (gửi danh sách lãnh đạo bay đôi về CLB trước 16h ngày 14/5/2019) 

- Chủ trì kinh phí và xây dựng thực đơn ăn mời ban tổ chức sự kiện, đại biểu 

tỉnh, huyện; đại biểu mời, các phi công dù lượn toàn quốc và lực lượng phục vụ 

trong ngày khai mạc và bế mạc và tổng kết sự kiện tại Nhà khách huyện ủy (số 

lượng khách mời thông nhất với Ban tổ chức và Phòng VHTT huyện) 

- Lập dự toán đề nghị Phòng Tài chính và Kế hoạch thẩm định trình UBND 

huyện phê duyệt trước ngày 15/5/2019. 

5. Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND xã Sơn Dương làm tốt 

công tác tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện và khu vực diễn ra sự kiện.  

- Chủ trì hỗ trợ UBND xã Sơn Dương chuẩn bị, vận hành tăng âm, loa máy, 

ánh sáng, bục nói cho ban tổ chức, bảng tên đoàn (được đầu tư năm 2018) và các 

điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt công tác tổ chức khai mạc sự kiện giao lưu 

dù lượn toàn quốc năm 2019. 

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá trên 

các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của tỉnh về sự kiện diễn ra trên địa 

bàn huyện. 

- Cử lãnh đạo phụ trách công tác thông tin truyền thông, lãnh đạo phụ trách 

TDTT và cán bộ,viên chức tham gia, hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

Thẩm định kinh phí sửa chữa đường lên núi và một phần kinh phí khác đảm 

bảo cho việc tổ chức sự kiện. Tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ một phần kinh 

phí theo quy định của Luật ngân sách. 

2.7. Điện lực Hoành Bồ. 



Có phương án bảo đảm nguồn điện phục vụ công tác khai mạc, bế mạc 

Giao lưu dù lượn toàn quốc tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ. 

2.8. Công an huyện. 

- Có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông toàn 

tuyến trước, trong và sau sự kiện; chủ động phối hợp với UBND xã Sơn Dương chỉ 

đạo lực lượng công an xã đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa 

bàn xã Sơn Dương và khu vực tổ chức sự kiện giao lưu Dù lượn toàn quốc năm 

2019. 

- Làm tốt công tác quản lý tạm trú trên địa bàn huyện, giám sát, kiểm soát, 

quản lý chặt chẽ các phương tiện ghi hình, truyền dẫn phát sóng khu vực không 

được sử dụng thiết bị quay phim ghi hình, chụp ảnh để đảm bảo về an ninh quốc 

gia. 

2.9. Phòng Y tế huyện, Trung tâm y tế huyện. 

Đảm bảo y tế chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng tham gia sự kiện Giao 

lưu dù lượn toàn quốc năm 2019 tại Hoành Bồ; bố trí 02 tổ bác sỹ, cơ số thuốc dự 

phòng và dụng cụ sơ cấp cứu; bố trí kịp thời xe cứu thương (trong trường hợp vận 

động viên tham gia gặp sự cố bất lợi) 

Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ 

sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện; kiểm tra mẫu thức ăn, thực phẩm phục 

vụ sự kiện 

2.10. Ban chỉ huy quân sự huyện 

Giám sát việc bay dù lượn của các vận động viên theo cấp tọa độ điểm bay 

được Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu cấp; hỗ trợ việc đảm bảo an ninh, trật tự 

trong suốt quá trình diễn ra sự kiện  

2.11. UBND các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống trên địa bàn niêm yết 

công khai giá cả, nâng cao chất lượng dịch vụ; phối hợp xử lý nghiêm các trường 

hợp nâng giá, chặt chém khách du lịch trong thời gian diễn ra sự kiện.  

2.12. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện. 

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho CLB thực hiện việc sửa chữa đường lên điểm cất 

cánh đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.  

2.13. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện. 

Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt việc 

vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, có thái độ thân thiện mến khách, tạo ấn tượng 

tốt đẹp với khách du lịch đến địa phương trong dịp tổ chức sự kiện Giao lưu dù 

lượn toàn quốc năm 2019 tổ chức tại huyện Hoành Bồ. 

2.14. Đề nghị Huyện đoàn Hoành Bồ 

Phối hợp với UBND xã Sơn Dương cử 10 thanh niên tình nguyện tham gia 

điều phối, phục vụ, hỗ trợ, cứu hộ tại sự kiện 

2.15. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh: 



Hướng dẫn CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc - Quảng Ninh hồ sơ, thủ 

tục, trình tự tổ chức sự kiện thể thao này; thẩm định hồ sơ của CLB chuyển về 

huyện Hoành Bồ trước ngày 15/5/2019 (trước thời gian diễn ra sự kiện). 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện 

thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường 

xuyên bám sát nội dung kết luận này và tổ chức triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND huyện (báo cáo); 
- TT. UBND huyện (để chỉ đạo); 

- Sở VHTT tỉnh (B/c) 

- CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc-QN (P/h) 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;  (T/h) 

- UBND các xã, thị trấn; (T/h) 

- V0,1,2,3 lưu VT. 

         TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

         PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
           Đinh Việt Anh 
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