ĐƯỜNG VỀ ĐẠI HỘI
 NGUỒN GỐC
– Được gợi hứng từ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, năm
2001, Đức cố giám mục F.x. Nguyễn Văn Sang, Giám
Mục Thái Bình đã có sáng kiến tổ chức Đại Hội Giới Trẻ
Giáo Tỉnh Hà Nội. Ý của ngài là tạo cơ hội cho người
trẻ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau học hỏi Lời Chúa.
– Năm 2002, ĐHGT giáo tỉnh HN lần thứ nhất được tổ
chức tại giáo phận Thái Bình với chủ đề : “Thầy là
đường, là sự thật và là sự sống”.
– Từ đó, các giáo phận miền Bắc thay phiên nhau tổ chức
14 lần ĐH Giới Trẻ miền Bắc hằng năm. Riêng năm
2010 không có đại hội vì là năm thánh Linh mục.

 ĐỊA ĐIỂM
– 2017 là ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MIỀN BẮC LẦN THỨ XV,
được tổ chức tại Giáo phận THANH HOÁ, hiện do Đức
Cha Giuse Nguyễn chí Linh làm Giám quản.
– Địa chỉ Toà Giám mục Thanh hoá : 50 Nguyễn Trường
Tộ, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá.
– ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI : TRUNG TÂM HỘI CHỢ-TRIỂN
LÃM-QUẢNG CÁO TP Thanh hoá.
Địa chỉ : Số 998, Đại lộ Hùng Vương, Phường Đông
Hải, Thành phố Thanh Hoá (đối diện siêu thị Big C).

Đường vào
 Từ Hà Nội vào đến đầu thành phố Thanh Hoá :
rẽ lên Cầ u Vượ t QL 1A - đường tránh thành phố
bên trái (TRẠM BẮC) đi thêm (11km). Địa điểm
Đại hội : bên phải là Trung Tâm Triể n Lãm Thanh
Hóa (đối diên siêu thị Big C).
 Từ phía Nghệ An ra đến đầu tp Thanh Hoá : rẽ vào
đường tránh bên phải (TRẠM NAM), đi thêm quãng
(6km). Địa điểm Đại hội bên trái là Trung Tâm Triể n
Lãm Thanh Hóa (đối diên siêu thị Big C).
 Nếu bạn lúng túng, mời bạn làm theo các chỉ dẫn
sau đây :
o Sáng ngày 21-11-2017 : Tại Trạm Bắc và Trạm
Nam, sẽ có Lễ Tân Thanh Hoá đi xe gắn máy
hoặc ôtô, cắm cờ Hội Thánh đón để đưa tất cả
xe tham dự về địa điểm Đại hội.
o Khi gần đến Thanh Hoá, mời bạn gọi số điện
thoại:
 Cha Giuse THANH (tel:0982161377).
 Cha Giuse CÔNG (tel:0979398857).
 Cha Giuse QUYỀN (tel: 0978055507).
Đến địa điểm
 Trưởng đoàn đến bàn lễ tân đăng ký để nhận
thông tin và được hướng dẫn về Đại hội.
 Trong suốt thời gian ĐH, mỗi nhóm tự cử người
quản lý đồ đạc của mình. Ban tổ chức không chịu
trách nhiệm về hành trang cá nhân của bạn.
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 THỜI GIAN
– Ngày 21 & 22 / 11 /2017
– Tham dự viên có mặt muộn nhất là 13g ngày 21-112017 để nhận chỗ kịp thời.
– Lễ KHAI MẠC : 14g30 ngày 21-11-2017.
– Lễ BẾ MẠC kết thúc muộn nhất là 12g ngày 22-11-2017

– CHỦ ĐỀ: "HÃY RA CHỖ NƯỚC SÂU" (Lc 5,4).
Đây là chủ đề năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập
GP Thanh Hoá (1932-2017). Định hướng mục vụ
của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho năm 2017 :
"CHUẨN BỊ CÁC BẠN TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG
HÔN NHÂN". Qua chủ đề đã chọn, Ban tổ chức Đại
hội giới trẻ lần thứ XV phối hợp hai yếu tố trên đây :
các bạn trẻ có thể truyền giáo bằng cách thể hiện
"niềm vui tình yêu" trong đời hôn nhân.
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– LOGO: Logo Đại Hội lấy hình cánh buồm và con
thuyền để minh hoạ chủ đề nói trên.
– BÀI HÁT CHỦ ĐẠO: “Ra Khơi Với Đức Kitô”
(nhạc sĩ : Trầ n Tuấ n).
– Ban tổ chức kính tặng mũ và logo cho tất cả các
tham dự viên.
– Áo Đại hội, phương tiện di chuyển: các giáo phận
tự lo.
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 ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
SỐ LƯỢNG THAM DỰ VIÊN
– Do điều kiện không gian hạn chế, mỗi giáo phận chỉ
gửi 700 tham dự viên.
– Giáo phận nào đi đông hơn, xin liên lạc với ban tổ chức.
– Quý cha, quý thầ y, quý sơ (không hạn chế con số ).
– Hạn chót để đăng ký : 10-11-2017.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
– Địa chỉ ban tổ chức:
o Cha Giuse Phạm Văn Duẩn – Trưởng ban giới
trẻ giáo phận Thanh Hóa (tel : 0986964909).
o Cha Giuse Nguyễn Đức Thanh – Trưởng ban lễ
tân (tel : 0982161377).
o Cha Tôma Nguyễn Tiến Hạnh – Chánh Văn
phòng Tòa Giám Mục Thanh Hóa (tel: 0986231272).
– Mỗi đoàn báo địa chỉ và điện thoại liên lạc cho Ban
Tổ chức.
THIẾT BỊ
– Bạn cần đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân như
giấy vệ sinh, xà bông...)
– Xe các tham dự viên treo một lá cờ Hội Thánh phia
́
trước để ban tổ chức dễ nhận diện.
– Khi diễu hành khai mạc, trong các giờ sinh hoạt
chung, kể cả thánh lễ, mỗi giáo phận theo sáng kiến
của mình, chuẩn bị khăn, giải, tua vải hoặc hoa để
vẫy chào hoặc tạo bầu khí trẻ trung cho Đại hội.
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– Những thiết bị sau đây Ban Tổ chức Đại hội sẽ làm
sẵn cho các giáo phận :
 Mũ và logo
 Cờ, bảng tên và người cầm bảng tên các
Giáo phận.
CÁC BỮA ĂN
– Ban Tổ Chức cung cấp miễn phí các bữa ăn sau đây:
 chiều 21-11-2017.
 sáng 22-11-2017.
 và trưa 22-11-2017.
– Bữa ăn sẽ được đóng gói theo khẩu phần và phân
phối theo số lượng đăng ký.
– Tuyệt đối không xả rác và hộp đồ ăn ngoài thùng rác.
– Trục trặc về phân phối, xin liên lạc với:
 Cha DUẨN (tel : 0986964909)
 Cha HẢI (tel : 0915597075)
CHỖ ĂN NGHỈ
– Theo bản đồ của Ban tổ chức:
 Quý Đức cha và quý cha ăn nghỉ tại Tòa Giám
Mục (Ban tổ chức có xe đưa đón).
 Tham dự viên ăn cơm và nghỉ tại khu vự c Đại hội.
– Ban tổ chức và các đoàn giáo phận nhắc tham dự
viên luôn luôn giữ vệ sinh.
– Nghĩ đến người khác khi dùng nhà vệ sinh, tắm rửa.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI XV
 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
NGÀY 21-11-2017
– 12g30 : Tiếp đón. Thủ tục đăng ký tại bàn lễ tân.
– 14g30 : NGHI THỨC KHAI MẠC.
– 16g00 : GIÁO LÝ.
– 18g00 : Ăn chiều (phân phối theo đơn vị giáo phận).
– 19g30 : DIỄN NGUYỆN.
– 21g00 : MỘT ĐÊM VỚI CHÚA.
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NGÀY 22-11-2017
– 05g00 : Báo thức.
– 05g30 : Kinh dâng ngày.
– 06g00 : Điểm tâm.
– 06g30 : BẢN TIN BUỔI SÁNG.
– 07g15 : 15 phút vì môi trường (mọi người làm
vệ sinh).
– 07g30 : Chuẩn bị thánh lễ
– 08g00 : THÁNH LỄ BẾ MẠC.
BẾ MẠC ĐẠI HỘI
HẠ CỜ
TRAO THÁNH GIÁ VÀ CỜ LUÂN LƯU
CHO GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG.
VŨ ĐIỆU CHIA TAY.
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 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
 NGHI THỨC KHAI MẠC (14g30 NGÀY 21-11-2017)
– TẬP TRUNG
 14g30 : Tham dự viên tập trung trước lễ
đài theo chỉ định của ban tổ chức.
 Lưu ý cần thiết về Đại hội và về nghi thức
khai mạc. Tập vũ bài chủ đề.
– DIỄU HÀNH
 Vũ bài chủ đề (làm theo linh hoạt viên).
 Tấ t cả tham dự viên của các giáo phận
tham gia diễu hành qua khán đài.
 Thứ tự: Cờ, bảng tên giáo phận, Đức Cha,
các cha, tham dự viên.
 Đi ngang lễ đài, mọi người nhìn về quảng
trường vẫy chào.
 Khi các giáo phận diễu hành qua lễ đài có
màn hình minh hoạ và thuyết minh giới
thiệu về từng giáo phận.
– CHÀO CỜ VÀ TÔN VINH THÁNH GIÁ
 Sau khi diễu hành, người cầm cờ giáo
phận đem về cột cờ, buộc sẵn vào dây,
đứng chờ kéo cờ khi có lệnh của MC.
 Giới thiệu quan khách (nếu có).
 Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Thánh Thần
khấn xin ngự đến).
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 Công bố chủ đề và ý nghĩa thánh giá (Đức
cha chủ nhà).
 Thượng kỳ (cờ Đại hội trước, cờ các Giáo
phận sau, theo lệnh MC).
 Khi đưa Thánh giá lên lễ đài: Hát bài suy tôn
thánh giá "Niềm vinh dự của tôi là thập giá".
 Khi thượ ng cờ: Đội Kèn tấ u bài chào cờ.
– DIỄN TỪ KHAI MẠC
 Đức Hồng Y Phêrô là người phát biểu khai
mạc Đại hội (sau tuyên bố khai mạc: thả
bóng bay, nổ pháo điện,…) MC kêu gọi
mọi người vỗ tay đón mừng.
 Với tư cách Tổng Giám mục giáo tỉnh Hà nội,
ngài là Bề Trên thượng cấp của ĐH giới trẻ.
 Diễn từ của ngài kéo dài 3 phút.
 Cuối bài phát biểu, ngài TUYÊN BỐ KHAI
MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MIỀN BẮC LẦN
THỨ XV.
– Vũ cộng đồng khép lại lễ khai mạc.

 GIÁO LÝ (16g00 NGÀY 21-11-2017)
– CHỦ ĐỀ
 Bài giáo lý mang chủ đề : "Người trẻ,
chứng nhân của "niềm vui tình yêu"
(Amoris Laetitia).
 Để mở đầu, một Đức cha dẫn nhập, phác
hoạ yếu lược bài giáo lý.
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 Trả lời câu hỏi của các bạn trẻ.
 Tất cả phải xoay quanh chủ đề giáo lý.
– TRIỂN KHAI
 Tất cả các Đức cha đồng chủ sự giờ giáo
lý (ngồi quay xuống quảng trường).
 Mỗi Đức cha trả lời một câu hỏi giáo lý.
 Mỗi câu trả lời kéo dài tối đa 5 phút.
 Tất cả câu trả lời đều xoay quanh chủ đề

 DIỄN NGUYỆN (19g30 CHIỀU 21-11-2017)
– Vì muốn dành thời gian cho giờ chầu Thánh Thể
nên các Đức Cha đã quyết định mỗi lần đại hội
chỉ 5 giáo phận đóng góp tiết mục.
– Mỗi tiết mục, trên nguyên tắc chỉ kéo dài tối đa
10 phút.
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– 5 giáo phận trình diễn lần này : Bắc Ninh, Hà
Nội, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn.
– Dài hơn xin thương lượng với Cha KẾ (tel. 097
5838384) Thanh hoá.
– Các đơn vị trình diễn phải tuân thủ triệt để chỉ thị
của ban tổ chức, nhất là đúng giờ.

 MỘT ĐÊM VỚI CHÚA (21g ngày 21-11-2017)
– Sau giờ diễn nguyện, mời các bạn tham dự chương
trình "MỘT ĐÊM VỚI CHÚA" gồm ba phần :
o 1/ Sám hối cộng đồng tại quảng trường do
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự.
o 2/ Xưng tội và chầu Thánh Thể theo giáo phận.
o 3/ Chầu tự do trong thinh lặng (tại trạm Thánh Thể )
– Riêng giờ chầu theo giáo phận (5 giáo phận
không tham gia diễn văn nghệ) mỗi phiên chầu
kéo dài 30 phút.
– Thứ tự các giờ chầu theo giáo phận được xếp đặt
theo A, B, C như sau :
1) 21g30 : Bùi Chu
2) 22g00 : Phát Diệm
3) 22g30 : Thái Bình
4) 23g00 : Vinh
5) Trực xuyên suốt : Thanh Hoá
– Nếu xê dịch thời gian, ban tổ chức sẽ báo lại cho
các trưởng đoàn.
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– Sau phiên chầu của GP Vinh : chầu tự do trong
thinh lặng đến sáng.
– Ai không tham dự, cần tôn trọng bầu khí cầu
nguyện chung quanh Thánh Thể.

 BẢN TIN ĐẦU NGÀY (6g30 NGÀY 22-11-2017)
– Nội dung : Rút ưu khuyết điểm về sinh hoạt.
– Mục đích : Giáo dục giới trẻ nghiêm túc tham dự
Đại hội cách nghiêm túc.

 THÁNH LỄ
– Chủ sự : Đức Hồng Y Phêrô
– Giảng lễ : Đức Cha Giuse Nguyễn Năng
– Bản lễ và bài đọc : Rao giảng Tin Mừng.
– Nhập lễ, dâng lễ và kết lễ : Làm cử điệu.
– Cung nghinh Lời Chúa theo mẫu Thanh Hoá.
– Dâng lễ : Đại biểu các giáo phận.
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– Sau lời nguyện hiệp lễ : Lời cám ơn của Đại diện
giới trẻ.
– Nhắc nhở an toàn giao thông trên đường về.

 TRAO THÁNH GIÁ LUÂN LƯU
– Dẫn nhập.
– Hạ cờ Đại Hội.
– Các bạn trẻ Thanh hoá đưa thánh giá ra giữa lễ đài.
– Đức cha Thanh hoá và Đức cha Hải Phòng đứng
hai bên.
– Lời bàn giao của Đức cha Thanh Hoá.
– Hát cung nghinh Thánh giá.
– Lời tiếp nhận của Đức cha Hải Phòng.
– Vũ khúc chủ đạo Đại hội lầ n thứ XVI.
– Hải phòng di chuyển thánh giá.

 VŨ ĐIỆU CHIA TAY
– Tất cả mọi người cùng vũ bài chủ đề đại hội.
– Mở nhạc tối đa.
– Sau năm phút, vừa vũ vừa giải tán.
– Mở nhạc bài: “Xin Đừng Quên” (St. Phong Trầ n).
– Linh hoạt viên và giới trẻ chủ nhà xế p hàng từ lễ
đài ra đế n cổ ng vẫy tay theo nhạc để tiễn khách.
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BAN TỔ CHỨC THANH HÓA
 BAN TỔ CHỨC


Trưởng Ban tổ chức: Đức Tổng Giuse.



Phó Ban: C. Micae Trịnh Ngọc Tứ (tel: 0963807215).



Phó Ban: C. Giuse Phạm Văn Duẩn (tel: 0986964909).



Thư ký: C. Tôma Nguyễn Tiến Hạnh (tel: 0986231272).

 BAN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ LIỆU


Cha Tôma HẠNH (tel: 0978186913).



Cha Giuse QUANG B (tel: 0963793136).



Cha Giuse SƠN (Phương Long).
o Công việc:
- Thiết kế trang mạng “Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc Lần
Thứ XV”.
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- Thiết kế để dễ in và theo dõi dễ dàng.
- Địa chỉ liên lạc.
- Các số đt công tác chuyên biệt.
- Quay phim, chụp hình, viết bài đăng lên website của
Giáo phận.
- Phát trực tiếp lên mạng.

 CHƯƠNG TRÌNH


Điều khiển : Cha Giuse KẾ (tel: 0975838384) và các
cộng sự viên.



Đội linh hoạt viên (sr. NGÂN).

 BAN PHỤNG VỤ


Cha Giuse HẠNH (tel: 0988870009).



Cha Phêrô PHÚC (tel: 0964081979).



Cha Phanxicô Xaviê QUANG (tel: 0987049117).
o Công việc:
- Vị trí thánh giá luân lưu.
- Vị trí cờ Đại hội và cờ các giáo phận.
- Khai mạc Đại hội: Chuẩn bị đội cung nghinh Thánh
Giá, cờ Đại hội.
- Bàn chủ sự giờ giáo lý cho các Đức cha.
- Chuẩ n bi ̣ tòa và mời quý cha giải tội.
- Quản lý các giờ chầu tối 21-11-2017.
- Chầu Thánh thể: Soạn suy niệm giờ Chầu giáo phận
Thanh Hóa + đặt Mình Thánh Chầu.
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- Bố trí bàn ghế các Quý Đức Cha trên lễ đài cho Lễ
khai mạc và Thánh Lễ.
- Chuẩ n bi ̣ ghế cho quý cha đồ ng tế.
- Bố trí sắp xếp: Kèn, hát,… phục vụ trong thánh lễ.
- Nghi thức trao Thánh Giá và Cờ Đại Hội cho giáo
phận Hải Phòng (kết hợp với ban Linh hoạt viên).
- Thánh Lễ: Chuẩn bị bình, bánh, rượu, bình hương,
Thánh Giá, giúp lễ, cách thức sắp xếp vị trí đoàn đồng tế.
- Rước Thánh Giá: Bình hương, Thánh giá nến cao.
- Bản lễ cầ u nguyện cho việc truyề n giáo.
- Các Bài đọc và Lời nguyện tín hữu.
- Cử đại biể u dâng lễ vật.
- Tập dâng của lễ (có cử điệu) + kế t hợ p với Sr. Tuyế t
Anh và Sr. Ngân.
- Chuẩn bị hoa để tặng Đức Hồng Y, Quý Đức Cha.
- Kiểm soát diễn tiến phụng vụ của Đại Hội.
- Sắp xếp rước nhập lễ.

 THÁNH NHẠC


Cha Phaolô NHẤT (tel: 0949710359).



Sr. PHƯỢ NG.
o Công việc:
- Lấy ca viên hát nền cho thánh lễ và giờ Chầ u chung
(ưu tiên các bài hát cộng đồng).
- Cử người hát Thánh Vinh.
̣
- Đánh nhip̣ cộng đồ ng.
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- Kế t hợ p với Sr. Tuyết Anh và Sr. Ngân để thố ng nhấ t
cử điệu các bài hát trong thánh lễ.

 BAN KÈN ĐỒNG


Cha Phaolô LOAN (tel: 0913269320).
o Công việc:
- Chọn các đội kèn trong Giáo phận và cho tập trước.
- Kết hợp với ban phụng vụ và thánh nhạc để phục vụ
trong Thánh Lễ.

 BAN LỄ TÂN


Cha Giuse THANH (tel: 0982161377).
o Công việc:
- Chuẩn bị phòng cho khách, thống kê, sắp xếp và điều
hành chỗ ở của khách.
- Bảng tên các giáo phận.
- Đưa đón khách từ bến xe.
- Bố trí xe điện đưa đón khách từ TGM đến Trung Tâm
Triể n Lãm và ngược lại.
- Chuẩn bị 4 bàn đón tiếp Quý Đấng Bậc trong cổng
TGM. 16 bàn tiếp giới trẻ các giáo hạt trong giáo
phận và các Giáo phận buổi chiều ngày 21 từ 13h 14h30 ngoài trục đường chính.
- Bố trí người đón tiếp: Mỗi bàn 1 chủng sinh (hoặc nữ
tu) và 2 tình nguyện viên.
- Bảng biển các Giáo hạt, Giáo phận.
- Bố trí lễ tân phục vụ khách ở lại TGM.
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- Nước cho các Đấng Bậc.
- Sắp xếp làm hàng rào danh dự để đón và tiễn các
tham dự viên.
- Liên lạc với cha Quản lý và cha Văn Phòng để sắp
xếp công việc.

 BAN VĂN NGHỆ + LINH HOẠT VIÊN


Cha Giuse KẾ (tel: 0975838384).



Sr. NGÂN
o Công việc:
- Mời MC.
- Chuẩn bị nhạc các bài hát sinh hoạt.
- Sắp xếp lo các tiết mục văn nghệ cho giáo phận.
- Gửi cử điệu mẫu cho các giáo phận.
- Chọn người và tập cử điệu cho các linh hoạt viên
(400 người).
- Làm linh hoạt viên cho Đại Hội.
- Chuẩ n bi ̣ băng reo, trò chơi,...
- Làm Videos giới thiệu các giáo phận khi diễu hành.
- Làm chương trin
̀ h Bản Tin Ngày Mới.
- Quán xuyế n và điều động Đại Hội.
- Chạy thử chương trình.
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 BAN ẨM THỰC


Cha Phêrô HẢI (tel: 0915597075).
o Công việc:
- Chuẩn bị các bữa ăn cho quý Đức Cha, quý cha,...
(tại Tòa giám mục).
- Chuẩ n bi ̣ ăn trưa cho 400 linh hoạt viên về ghép sân
khấu sáng 21/11.
- Chuẩn bị ẩm thực cho 9 Giáo phận 6.300 xuất cơm.
- Giáo phận Thanh hóa 4,500 xuất (khoảng 11.000
suất / bữa cho cả Đại hội).
- Giao phần ăn tại các trại của từng giáo phận theo số
lượng đã đăng ký, trước bữa ăn 15 phút.
- Chuẩn bị và phục vụ ẩm thực cho các Đức Cha, các
cha và những người tùy tùng của các ngài.

 BAN Y TẾ


Cha Phaolô THƯỜNG (tel: 0975369436).



Cha Gioan B. THỊNH (tel: 0916722057).



Quý Sơ DMTG Thanh hóa.
o Công việc:
- Bố trí nhân sự, thuốc chữa bệnh phục vụ Đại hội.
- Xe cứu thương.
- Cử nhân viên Y tế túc trự c suốt Đại hội.
- Liên hệ với ban trang trí để làm phòng thuố c.
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 BAN TRANG TRÍ
 Cha Phêrô VINH (tel: 0912339837).
o Công việc:
- Trang trí quảng trường, sân khấu.
- Chuẩ n bi ̣ nghế ngồi trên sân khấu và quảng trường.
- Chuẩ n bị bóng bay, pháo điện,… lúc tuyên bố khai
mạc Đại hội.

- Sắp xếp chỗ ngội tại quảng trường
- Làm 1 trại cho Ban Y tế tại quảng trường.
- Làm trại cho các Giáo phận và Giáo hạt.

 BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG


Cha Giuse BÌNH (tel: 0912910915).



Cha Phêrô HOÀNG (tel: 0989804000).
o Công việc:
- Chuẩ n bi ̣âm thanh, ánh sáng cho khuc vự c sân khấ u.
- Lắp đặt hệ thống loa trong và ngoài khu vực đại hội,
và trại của các giáo phận.

 BAN TRẬT TỰ


Cha Giuse PHIÊN (tel: 0919007338).



Cha Antôn ĐINH
̣ (tel: 0973146587).



Cha Gioan HƯNG (tel: 0974119665).
o Công việc:
+ Ngoài quảng trường:
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- Bảo đảm an ninh cho Đại hội.
- Phối hợp với công an giao thông để bảo vệ trật tự, an
ninh các tuyến đường và khu vực xung quanh Đại hội.
- Bố trí bãi đậu, bảo vệ, phân luồng giao thông khu vự c
Đại hội.
- Sắp xếp thứ tự xe ra về cho các giáo phận, giáo hạt.
+ Trong quảng trường (khu vực diễn ra Đại hội):
- Bảo vệ trật tự, an ninh khu vực quảng trường và Tòa
Giám mục trong suốt thời gian Đại hội.
- Tuyệt đối không cho những người không có thẻ vào
trong quảng trường và không cho ra khi chưa có ý kiến
của các cha Đặc trách của hạt hoặc giáo phận.
- Tham dự viên đã ra ngoài khu vự c Đại Hội thì sẽ
không đượ c vào (trừ khi có cha đặc trách giáo phận
của tham dự viên đó can thiệp).
- Bảo vệ trong khuôn viên, các cửa ra vào, xung
quảng tường bao, mỗi trại 2 người bảo vệ, canh
chừng kẻ gian lợi dụng trong đám đông.

 MÔI TRƯỜNG


Cha Paul. NGÂN (tel: 0912601186).



Cha Phêrô TRƯỜNG (tel: 0982823313).
- Chuẩn bị khu vực vệ sinh, nơi đánh răng rửa mặt,...
- Phục vụ nước uống cho các tham dự viên ở khu vực
quảng trường và các trại các giáo phận và giáo hạt.
- Thùng rác và túi rác, giấy vệ sinh.
- Dọn vệ sinh môi trường trước, trong và sau Đại hội.
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 TỔNG HỢ P


Cha Giuse DUẨN (tel: 0986964909).
o Công việc:
- May cờ cho các giáo phận khi đi diễu hành (in hình
nhà thờ chính tòa của giáo phận đó lên cờ; kích
thước khoảng 5 - 10 cm hoặc 15 - 18 cm).
- Áo mũ, logo cho các tham dự viên trong giáo phận và
các linh hoạt viên.
- Mũ và logo cho các tham dự viên ngoài giáo phận
theo con số đăng ký.
- In biể n ưu tiên gửi cho các giáo phận (một mặt là
biể n ưu tiên, mặt còn lại là bản đồ đế n Đại hội).
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