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KẾ HOẠCH
Tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà”
chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á thành công
Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 544-TB/TU
ngày 12/5/2022 về chủ trương trình diễn bay khinh khí cầu tại thành phố Hà
Tĩnh; theo tham mưu đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản
số 768/SVHTTDL-QLDL ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế
hoạch Tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu (KKC) với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích
- Tạo chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về
thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
(28/5/2007-28/5/2022).
- Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 tổ chức tại
Việt Nam thành công tốt đẹp; khen thưởng vinh danh các VĐV, HLV Hà Tĩnh
đạt thành tích tại SEA Games 31.
- Là hoạt động trình diễn thể thao và văn hóa nghệ thuật, kích cầu thương
mại và du lịch, góp phần thu hút kêu gọi đầu tư.
- Tuyên truyền về nguồn gốc phát hiện loài thú quý hiếm Sao La cũng
như góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ thiên nhiên trong quần chúng
Nhân dân.
2. Yêu cầu: Đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn,
chu đáo và tiết kiệm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và du khách.
II. NỘI DUNG
1. Bay khinh khí cầu:
a) Phương tiện bay: Gồm: 02 KKC Sao La và SEA Games cấp 7 (AX-7)
và 22 KKC cấp 1 (AX-1).
b) Cách bay: Các KKC bay treo lơ lửng với độ cao không quá 50m, buộc
dây cố định tại chỗ và không di chuyển.
c) Khu vực bay: Quảng trường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố
Hà Tĩnh.
(Các nội dung tại mục a, b, c thực hiện như trên hoặc có thể thay đổi theo
đúng nội dung giấy phép của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc
phòng).
d) Đơn vị thực hiện bay: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu,
Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (đơn vị được Cục Tác chiến, Bộ
Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay).
đ) Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Tĩnh.
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e) Thời gian bay: Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 29/5/2022. Cụ thể:
- Ngày 28/5/2022
+ Từ 7h30 đến 9h30 và từ 15h30 đến 17h00: Biểu diễn bay treo lơ lửng
02 KKC Sao La và SEA Games cấp 7 (AX-7);
+ Từ 7h30 đến 9h30: Biểu diễn bay treo lơ lửng 22 KKC cấp 1(AX-1).
- Ngày 29/5/2022
+ Từ 7h30 đến 9h30 và từ 15h30 đến 17h00: Tiếp tục biểu diễn bay treo
lơ lửng 02 KKC Sao La và SEA Games cấp 7 (AX-7);
+ Từ 7h30 đến 9h30: Biểu diễn bay treo lơ lửng 22 KKC cấp 1(AX-1).
2. Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” kết
hợp vinh danh các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31
a) Thời gian: Bắt đầu từ 20h00 ngày 28/5/2022 (tối thứ 7).
b) Địa điểm: Quảng trường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà
Tĩnh.
c) Thành phần đại biểu mời:
- Các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
- Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh
ủy; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- Các đồng chí đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thị ủy; Thường trực
HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các
huyện, thị xã.
- Các đồng chí: Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Hà Tĩnh. Đại diện lãnh đạo: Các phòng, ban, ngành, đoàn
thể, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các xã, phường thuộc thành phố Hà Tĩnh.
- Đại biểu là các Nhà tài trợ cho Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh Đón Sao La về nhà” và các hoạt động trình diễn bay KKC.
- Các VĐV, HLV Hà Tĩnh đạt thành tích tại SEA Games 31.
- Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú các cơ quan thông tấn,
báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí chi trả cho hoạt động bay KKC: Do Công ty Cổ phần Đầu tư,
Xuất nhập khẩu, Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng tài trợ 60%; huy
động nguồn xã hội hóa 40%.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính tổ chức, thực hiện Chương
trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và các hoạt động trình
diễn bay KKC theo nội dung của Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
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việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương và
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Làm đầu mối, khâu nối, phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất
nhập khẩu, Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng:
+ Gửi văn bản đề nghị Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc
phòng) cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Thương mại,
Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng thực hiện các hoạt động bay KKC.
+ Phân phối vé mời bay trải nghiệm KKC.
- Phối hợp Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tham mưu, trình khen thưởng
các VĐV, HLV Hà Tĩnh đạt thành tích tại SEA Games 31.
- Tham mưu bài phát biểu lãnh đạo tỉnh tại Chương trình Hoa đăng KKC
“Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh các VĐV, HLV đạt thành
tích tại SEA Games 31.
- Ban hành Giấy mời đại biểu dự Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh
- Đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA
Games 31.
- Xây dựng Chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thống nhất kịch bản
Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh
các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 31.
- Chịu trách nhiệm bố trí sân khấu, maket, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế
đại biểu… phục vụ Chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà”.
- Bố trí chỗ ngồi, biển tên đại biểu; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Tĩnh thực hiện công tác lễ tân, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đại
biểu dự Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” kết hợp
vinh danh các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 31 đảm bảo chu đáo,
văn minh, lịch sự.
2. Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch hoàn thiện bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại Chương trình hoa đăng
KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà”.
3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh:
- Chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh môi trường tại Quảng trường Trần Phú và
các khu vực lân cận;
- Bố trí các cụm pa-nô, treo băng-rôn, áp-phích quảng bá cho chương
trình trên các trục đường chính của thành phố;
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác lễ tân,
tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu dự Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh
- Đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA
Games 31 đảm bảo chu đáo, văn minh, lịch sự.
- Bố trí chỗ ăn, nghỉ cho phi công, kỹ thuật bay KKC và điều hành.
- Khâu nối chặt chẽ với Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu,
Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng và các cơ quan liên quan để nắm
thông tin về số lượng người tham gia thực hiện chương trình, các phát sinh và
các điều kiện đảm bảo khác.
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- Phối hợp với Công an tỉnh bố trí, hướng dẫn sắp xếp chỗ đậu xe ô tô của
đại biểu đảm bảo khoa học, thuận tiện, an toàn, an ninh trật tự.
- Huy động các nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác cho
Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và các hoạt động
trình diễn bay KKC.
4. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bố trí cán bộ y
tế, xe cứu thương và thiết bị vật tư y tế liên quan phục vụ chương trình.
5. Công an tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh xây dựng phương
án đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng bảo
đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông chống ùn tắc.
- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh bố trí, hướng dẫn sắp
xếp chỗ đậu xe ô tô của đại biểu đảm bảo khoa học, thuận tiện, an toàn, an ninh
trật tự.
- Bố trí xe cứu hỏa, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ trong suốt
thời gian trình diễn bay KKC và Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón
Sao La về nhà”.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hướng dẫn, kiểm soát về quy trình, thủ tục
bay, giám sát công tác an toàn bay của KKC của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất
nhập khẩu, Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (khi được cơ quan có
thẩm quyền cấp phép) bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đúng quy định của
pháp luật hiện hành.
7. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường
trú trên địa bàn; cơ quan báo chí của tỉnh và các trang điện tử của các ban, sở,
ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền, kịp thời đưa tin các hoạt động.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm văn hóa - truyền thông các huyện, thành
phố, thị xã tuyên truyền về các hoạt động trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
8. Báo Hà Tĩnh: Đưa tin bài quảng bá tuyên truyền trước, trong và sau sự
kiện Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và các hoạt
động trình diễn bay KKC.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản
Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh
các VĐV, HLV Hà Tĩnh đạt thành tích tại SEA Games 31.
- Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, kịp thời phổ biến, quảng bá
cho chương trình.
- Bố trí MC dẫn Chương trình Hoa đăng KKC “Hà Tĩnh - Đón Sao La về
nhà” kết hợp vinh danh các VĐV, HLV Hà Tĩnh đạt thành tích tại SEA Games
31.
- Phát trực tiếp Đêm hoa đăng trên hạ tầng Facebook, Fanpage và
Youtube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
10. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh: Bố trí 20 tình nguyện viên nam giúp Ban Tổ
chức dựng và thu hồi KKC từ ngày 26/5- 29/5/2022.
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11. Điện lực Hà Tĩnh: Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp nguồn điện
ổn định phục vụ chương trình.
12. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Thương mại,
Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh để thực hiện thủ
tục xin cấp phép bay theo đúng quy định của pháp luật.
- Chấp hành đúng các quy định về phương tiện bay, khu vực bay, thời
gian bay theo cấp phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn và các quy định
của pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh để xây dựng nội
dung, kế hoạch, chương trình chi tiết; lên ý tưởng thực hiện, lắp đặt sân khấu,
pano, âm thanh, ánh sáng…đảm bảo ý nghĩa cả về nội dung lẫn trực quan.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu “Hà Tĩnh Đón Sao La về nhà” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á thành công, yêu
cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực
hiện tốt Kế hoạch này.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Kế hoạch; sau khi kết thúc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
theo quy định./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương
được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch;
- Công ty CP Đầu tư-XNK-TM-DV
Sài Gòn Chiến Thắng (để phối hợp):
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC, TH, VX

Lê Ngọc Châu

