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KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2023  

(Vietnam Trail Marathon - VTM 2022) tại huyện Mộc Châu 

  
 

Căn cứ Công văn số 4533/UBND-KGVX ngày 24/11/2022 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc tổ chức giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 

tại huyện Mộc Châu giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Đơn đề nghị số 150-2022/CV-DN ngày 05/10/2022 về việc đăng 

cai tổ chức giải Marathon đường mòn Việt Nam tại Mộc Châu giai đoạn 2023-

2025; Kế hoạch số 15/KH-BTC ngày 02/12/2022 tổ chức Giải marathon đường 

mòn Việt Nam năm 2023 vào ngày 07/01/2023; Điều lệ, Chương trình Giải 

Marathon đường mòn Việt Nam (Vietnam Trail Marathon - VTM) tại huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Phú Thịnh (TOPAS TRAVEL). 

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU ngày 15.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện về Phát triển du lịch huyện Mộc Châu đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện 

Mộc Châu về Thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện Mộc Châu giai đoạn 

2021-2025; 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Marathon đường 

mòn Việt Nam năm 2023 (Vietnam Trail Marathon - VTM) tại huyện Mộc Châu, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về Khu du lịch Quốc gia 

Mộc Châu; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch góp phần thúc đẩy 

sự phát triển của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.  

- Tăng cường quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về Mộc Châu -

Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực Châu Á; Điểm đến thiên nhiên hàng đầu 

thế giới. 

- Tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể 

thao nói chung và môn chạy marathon của huyện Mộc Châu nói riêng ngày một 

phát triển.  

- Tạo cơ hội học hỏi, giao lưu rèn luyện sức khoẻ, phát huy tinh thần thể 

dục thể thao các dân tộc Mộc Châu, kết nối giao lưu các nền văn hoá địa phương 

và quốc tế. 
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- Tiếp tục xây dựng Giải Marathon đường mòn Việt Nam (Vietnam Trail 

Marathon - VTM) tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trở thành một sự kiện 

thường niên, tạo dựng thương hiệu Giải Marathon đường mòn hấp dẫn, độc đáo, 

lớn nhất Việt Nam và Châu Á. Tạo điểm nhấn cho du lịch Mộc Châu thông qua 

sự kiện thể thao du lịch mang tầm quốc tế. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong 

quá trình diễn ra giải. 

- Phối hợp với đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, công tác y tế; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá về Giải Marathon đường mòn Việt Nam 

(Vietnam Trail Marathon - VTM) tại huyện Mộc Châu. 

II. NỘI DUNG GIẢI MARATHON ĐƯỜNG MÒN VIỆT NAM 

NĂM 2023 

1. Thời gian, địa điểm   

- Khai mạc: Từ 17h30’ - 20h00’ ngày 06/01/2023 tại khách sạn Mường 

Thanh Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

- Bế mạc và trao giải: Từ 10h00 đến 18h30’ ngày 07/01/2023 tại khu vực 

đồi chè Trái tim, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

2. Đối tượng tham gia  

Các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước và quốc 

tế có nhu cầu tham gia Giải, đáp ứng đủ quy định của Điều lệ Giải. 

3. Lịch trình  

3.1. Nội dung siêu Marathon (70km) 

- Thời gian xuất phát: 04h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu. 

- Điểm đích: Đồi Chè Trái Tim. 

3.2. Nội dung Marathon (42km) 

- Thời gian xuất phát: 06h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu. 

- Điểm đích: Đồi Chè Trái Tim. 

3.3. Nội dung bán Marathon (21km) 

- Thời gian xuất phát: 07h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu. 

- Điểm đích: Đồi Chè Trái Tim. 

3.4. Giải phong trào (10km) 

- Thời gian xuất phát: 08h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Bản Phiêng Cành, xã Tân Lập. 
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- Điểm đích: Đồi Chè Trái Tim. 

III. NỘI DUNG GIẢI CHẠY PHONG TRÀO HUYỆN MỘC CHÂU 

NĂM 2023 

1. Đối tượng mời tham gia 

- Thường trực tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các ban Đảng thuộc tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; 

các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện.  

2. Lịch trình 

2.1. Giải phong trào (10km) 

- Thời gian xuất phát: 08h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Bản Phiêng Cành, xã Tân Lập.  

- Cung đường chạy: từ khu vực gần đồi Chè Ô Long Mộc Sương (cách sân 

bóng Phiêng Cành 2km) chạy qua Phiêng Cành - Thung Lũng mận Nà Ka - Đồi 

chè Trái tim, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

2.2. Giải phong trào (5km) 

- Thời gian xuất phát: 08h00’. 

- Địa điểm xuất phát: Thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen, thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu. 

- Cung đường chạy: Thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen, thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu - Đồi chè Trái tim, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

3. Tổng kết trao giải  

- Trao giải 

+ Thời gian: 10h30’ ngày 07/01/2023. 

+ Địa điểm: Đồi chè Trái tim, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

- Tổng kết:  

+ Thời gian: 11h15’ ngày 07/01/2023 

+ Địa điểm: Khách sạn Mộc Sương, tiểu khu 34, xã Tân Lập. 

4. Kinh phí: Một phần từ nguồn xã hội hóa, một phần do cá nhân tham gia 

đóng góp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Công ty TNHH Phú 
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Thịnh (TOPAS TRAVEL) tổ chức Giải Marathon đường mòn Việt Nam (Vietnam 

Trail Marathon - VTM) tại huyện Mộc Châu. 

- Tham mưu Giấy mời lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh, 

lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện tham dự Giải phong trào 10km và 5km.  

- Tổng hợp danh sách các đại biểu dự Giải phong trào (10km và 5km); Phối 

hợp với Công ty TNHH Phú Thịnh (TOPAS TRAVEL) hướng dẫn, hỗ trợ các đại 

biểu dự Giải phong trào hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục đăng ký tham dự Giải. 

- Tham mưu xây dựng chương trình, lập danh sách khách mời, ban hành 

Giấy mời, xây dựng bài phát biểu tại buổi Khai mạc, Bế mạc Giải. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, mời các tổ chức, cá nhân tổ 

chức các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng bá về du lịch Mộc Châu. 

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Giải Marathon đường mòn Việt 

Nam (Vietnam Trail Marathon - VTM) gắn với việc tuyên truyền, quảng bá về 

du lịch Mộc Châu đối với bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Giải Marathon đường mòn Việt Nam 

(Vietnam Trail Marathon - VTM) tổ chức chương trình văn nghệ biểu diễn tại 

buổi Khai mạc, Bế mạc và khu vực đồi chè trái tim (điểm đích). 

- Bố trí 02 viên chức tăng cường hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin trong 

thời gian thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức giải. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và các công ty, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện tổ chức tham gia các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm 

đặc sản Mộc Châu tại khách sạn Mường Thanh và điểm đồi chè trái tim (điểm 

đích) trong thời gian diễn ra Giải chạy. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Chủ trì đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu về dự Giải phong trào của 

huyện (nếu có). 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hỗ trợ các đại biểu dự 

Giải phong trào trong quá trình tham gia giải. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin lập danh sách khách mời, ban 

hành Giấy mời, mời đại biểu và các thành phần tham gia dự Lễ khai mạc, Bế mạc.  

- Xác nhận đại biểu tham dự Lễ khai mạc, bế mạc Giải và đại biểu cấp tỉnh 

tham dự giải phong trào. 

- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu theo sự phân công, 

chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện. 

5. Công an huyện 
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- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn giao 

thông tại nơi tổ chức và trên trục đường diễn ra giải theo lộ trình; đặc biệt khu 

vực đông dân cư. 

- Thực hiện tốt việc quản lý hoạt động lưu trú, đảm bảo an ninh, an toàn 

cho các vận động viên và du khách đến Mộc Châu tham dự Giải. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Triển khai các phương án đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tổ 

chức cuộc thi. 

- Quản lý các phương tiện bay không người lái theo quy định của Pháp luật. 

7. Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, Trung tâm Y tế huyện 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho 

vận động viên tham dự giải; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm vệ 

tinh, các khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế bố trí cán 

bộ, phương tiện y tế phục vụ sơ cứu, cấp cứu cho các vận động viên trong quá 

trình diễn ra giải đấu; cử cán bộ y tế trực tại các trạm y tế, trên lộ trình đường 

chạy và đích để sẵn sàng hỗ trợ Ban tổ chức khi có các tình huống cần phải sơ 

cứu, cấp cứu xảy ra. 

- Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong, sau 

khi diễn ra giải chạy. 

8. Điện lực Mộc Châu 

- Đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ tại các điểm diễn ra hoạt động của 

Giải Marathon đường mòn Việt Nam (đặc biệt là khu vực khách sạn Mường 

Thanh Mộc Châu, đồi Chè trái tim). 

- Hỗ trợ cho đơn vị tổ chức giải trong việc đấu nối điện để cấp điện cho 

các lều y tế, tiếp nước cho các vận động viên, địa điểm khai mạc, bế mạc. Cử 

cán bộ trực tại các điểm nhằm đảm bảo kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên 

quan việc cấp điện phục vụ tổ chức giải.  

9. Đề nghị Đoàn TNCSHCM huyện 

Cử lực lượng Đoàn viên tham gia trong công tác tổ chức, phục vụ cuộc thi 

(chỉ đường, phân làn đường, cổ vũ, vẫy chào các vận động viên tại điểm về đích). 

10. Hạt kiểm lâm huyện Mộc Châu 

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng tại khu vực có cung đường chạy qua.  

- Tuyên truyền vận động các chủ rừng và nhân dân dọc tuyến đường chạy 

qua chấp hành nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ rừng (đặc biệt là quy định 

về khai thác các loại gỗ và lâm sản). Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư 

thực hiện việc thu dọn các loại lâm sản dọc tuyến đường mà đoàn vận động viên 

chạy qua. 



6 

 

11. Đề nghị Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu  

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Giải Marathon đường mòn Việt Nam 

trên các webside, fanpage do Ban trực tiếp quản lý; Bố trí gian hàng quảng bá du 

lịch tại điểm đích (nếu có). 

12. Đề nghị Trung tâm Viễn thông Mộc Châu, Trung tâm Viettel Mộc 

Châu - Chi nhánh Viettel Sơn La 

Có phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động tại các điểm 

diễn ra hoạt động của giải; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền 

đến các thuê bao di động trên địa bàn huyện và các thuê bao của khách du lịch khi 

đến Mộc Châu về các nội dung của giải tổ chức giải Marathon đường mòn Việt 

Nam tại huyện Mộc Châu. 

13. Đề nghị Công ty TNHH Ligarden Việt Nam, Khách sạn Mường 

Thanh Mộc Châu 

- Phối hợp tạo điều kiện cho Công ty TNHH Phú Thịnh (TOPAS 

TRAVEL) tổ chức các hoạt động của giải Marathon đường mòn Việt Nam tại 

khu vực khách sạn Mường Thanh và khu vực đồi chè Trái tim. 

- Tạo điều kiện, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa và Thông 

tin khảo sát vị trí, bố trí bổ sung một số gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm 

nông sản địa phương tại khách sạn Mường Thanh, khu vực đồi chè Trái tim. 

14. Đề nghị Công ty TNHH Phú Thịnh (TOPAS TRAVEL) 

- Thực hiện nghiêm các nội dung thi đấu theo Đơn đề nghị số 150-

2022/CV-DN ngày 05/10/2022 về việc đăng cai tổ chức giải Marathon đường 

mòn Việt Nam giai đoạn 2023-2025; Điều lệ, Chương trình Giải Marathon 

đường mòn Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (Vietnam Trail Marathon - VTM) tại 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 09/2012/TT-BVHTT&DL 

ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải 

thể thao quần chúng. 

- Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ và phối hợp với các sở, ngành, UBND 

huyện Mộc Châu triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức giải. 

- Báo cáo UBND tỉnh, các sở ngành liên quan, UBND huyện Mộc Châu 

về kết quả tổ chức giải. 

15. Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị tỉnh Sơn La - 

Chi nhánh Mộc Châu 

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị xanh, 

sạch, đẹp (đặc biệt công tác vệ sinh tại những nơi diễn ra các hoạt động và khu 

vực rác thải sinh hoạt ở 02 bên đường). 

16. Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mộc Châu 

Cử cán bộ phối hợp hỗ trợ Công ty TNHH Phú Thịnh test thử, chọn mua 
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hoa quả, đồ ăn nhẹ (như quýt, cam, bánh, sữa chua làm thủ công bằng sữa 

tươi…) đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng để phục vụ vận động viên ăn tại các 

điểm dừng nghỉ và điểm đích. 

17. UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, 

trong và sau thời gian tổ chức giải; tăng cường công tác tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 

2023 để nhân dân được biết tham gia cổ vũ giải. 

- Tuyên truyền cho nhân dân tại các bản, tiểu khu có cung đường giải 

chạy qua không làm mất các dụng cụ đánh dấu trên đường chạy, thực hiện 

nghiêm việc nhốt các loại vật nuôi (đặc biệt là chó) để đảm bảo an toàn cho vận 

động viên và du khách. 

- UBND thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã: Đông 

Sang, Tân Lập, Mường Sang: 

+ Chỉ đạo các bản, tiểu khu tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông (đặc biệt là việc trồng hoa, chỉnh trang sắp 

xếp hệ thống biển quảng cáo dọc các tuyến đường theo Quy chế biển quảng cáo 

đảm bảo mỹ quan) nhằm tạo ấn tượng tốt đối với vận động viên và du khách.  

+ Phối hợp với công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị tỉnh Sơn La - 

Chi nhánh Mộc Châu tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt là rác thải sinh 

hoạt ở khu vực 02 bên đường.  

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức tổ chức Giải Marathon đường mòn 

Việt Nam năm 2023 (Vietnam Trail Marathon - VTM) tại huyện Mộc Châu, 

UBND huyện yêu cầu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, Công ty, doanh nghiệp có 

liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Sơn La; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;                                                           
- TT huyện ủy; TT HĐND huyện;                                                                                                                             

- Lãnh đạo UBND huyện;      

- VP HĐND-UBND huyện;                                                              

- UBND các xã, thị trấn liên quan;                                     

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VH (20b).     

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hoa 
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