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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 05  tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của người nước ngoài tham gia Giải Chạy  

Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 2475/UBND-NC ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc người nước ngoài tham gia giải Chạy Siêu 

đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

báo cáo cụ thể như sau: 

1. Số lượng người nước ngoài tham gia Giải: 

Số 

TT 

Họ tên (chữ in 

hoa) 

Giới 

tính 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Quốc 

tịch 

Hộ 

chiếu/thẻ 

tạm trú/thẻ 

thường trú 

số 

Nghề 

nghiệp, 

chức 

vụ 

1 
MORITZ 

MULLER 
Nam  17/02/1982 Đức C4KV6V6CT 

Vận 

động 

viên 

2 

BARKEY 

STEPHEN 

ANTHONY  

Nam 14/07/1989 Ireland LT3007224 

Vận 

động 

viên 

3 
ZAGIROVA 

MARTA  
Nữ 29/03/1995 Nga 727242412 

Vận 

động 

viên 

4 

KOREPU 

UTHAM 

KUMAR  

Nam 24/07/1990 Ấn Độ S4326613 

Vận 

động 

viên 

5 
MURAKAMI 

KOSUKE 
Nam 16/03/1974 Nhật Bản TZ1335528 

Vận 

động 

viên 
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2. Lịch trình cụ thể: 

* Ngày 28/9/2022: 

Vận động viên (VĐV) MORITZ MULLER quốc tịch Đức theo xe đưa đón 

của Công ty Cổ phần Đường Đua Mới xuất phát từ Thành phố Hà Nội đến Thành 

phố Cao Bằng. VĐV này nghỉ tại Khách sạn Hương Sen. 

* Ngày 29/9/2022: 

Vận động viên MORITZ MULLER quốc tịch Đức tham gia Giải chạy, lịch 

trình chạy xuất phát chặng 1 từ Cọn Nước phố đi bộ Kim Đồng đến Hồ Thăng 

Hen. Buổi tối VĐV này nghỉ tại khu du lịch Hồ Thăng Hen. 

* Ngày 30/9/2022: 

- VĐV MORITZ MULLER quốc tịch Đức tham gia Giải chạy, lịch trình 

chạy xuất phát chặng 2 từ Hồ Thăng Hen đến Thị trấn Trùng Khánh. Buổi tối VĐV 

này nghỉ tại Khách sạn Đình Văn, thị trấn Trùng Khánh. 

- VĐV MURAKAMI KOSUKE quốc tịch Nhật Bản theo xe đưa đón của 

Công ty Cổ phần Đường Đua Mới xuất phát từ Thành phố Hà Nội đến Thị trấn 

Trùng Khánh. Buổi tối VĐV này nghỉ tại Khách sạn Đình Văn, thị trấn Trùng 

Khánh. 

* Ngày 01/10/2022: 

- VĐV MORITZ MULLER quốc tịch Đức và VĐV MURAKAMI 

KOSUKE quốc tịch Nhật Bản tham gia Giải chạy, lịch trình xuất phát từ thị trấn 

Trùng Khánh đích đến chân Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh. Buổi tối 02 

VĐV này nghỉ tại Khách sạn So Oanh, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 

- 03 VĐV người nước ngoài còn lại gồm: BARKEY STEPHEN ANTHONY  

quốc tịch Ireland, ZAGIROVA MARTA quốc tịch Nga, KOREPU UTHAM 

KUMAR quốc tịch Ấn Độ theo xe đưa đón của Công ty Cổ phần Đường Đua Mới 

xuất phát từ Thành phố Hà Nội đến khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng 

Khánh. Buổi tối 03 VĐV này nghỉ tại Khách sạn So Oanh, xã Đàm Thủy, huyện 

Trùng Khánh. 

* Ngày 02/10/2022: 

- Toàn bộ 05 VĐV người nước ngoài tham gia Giải chạy, lịch trình xuất phát 

tại chân Thác Bản Giốc, theo lịch trình chạy của Ban Tổ chức và về đích tại chân 

Thác Bản Giốc. 

- Các VĐV ăn tối đến 21h00’ xuất phát về Thành phố Hà Nội theo xe đưa 

đón của Công ty Cổ phần Đường Đua Mới. 

3. Đánh giá kết quả: 

- Giải Chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022 là giải có quy 

mô lớn với sự tham gia của vận động viên trong nước và quốc tế. Giải được tổ 

chức góp phần giới thiệu quảng bá cảnh đẹp thiên nhiên và các nét đặc trưng, 
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truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình cảm mến khách của đồng bào các dân tộc tỉnh 

Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển du 

lịch - dịch vụ của tỉnh. 

- Sau khi nắm bắt thông tin có người nước ngoài đăng ký tham gia Giải 

Chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022, Sở VHTTDL đã có trao 

đổi thông tin với phòng chức năng của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để chủ động 

phối hợp công tác nắm, quản lý người nước ngoài hoạt động trên địa bàn theo quy 

định của UBND tỉnh; quán triệt lãnh đạo, cán bộ, đảng viên làm việc với đoàn thực 

hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc với 

người nước ngoài; phối hợp với Công ty Cổ phần Đường Đua Mới hướng dẫn các 

VĐV người nước ngoài hoạt động theo lịch trình của Ban Tổ chức giải.  

- Đoàn VĐV người nước ngoài thực hiện đúng theo nội dung, chương trình 

kế hoạch đề ra, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam và của 

tỉnh Cao Bằng, thực hiện đúng các quy định khi tham gia các hoạt động tại khu vực 

biên giới đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-

19, không phát hiện có hoạt động tác động đến an ninh, trật tự. 

4. Các vấn đề cần rút kinh nghiệm 

- Thời gian đăng ký thi đấu sát ngày khai mạc giải, do vậy ảnh hưởng đến 

thời gian thực hiện làm thủ tục hồ sơ cho người nước ngoài tham gia.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rút kinh nghiệm, có ý kiến chỉ đạo 

Công ty Cổ phần Đường Đua Mới cung cấp sớm danh sách VĐV người nước 

ngoài để kịp thời trao đổi với các đơn vị liên quan nắm, làm các thủ tục và quản lý 

hoạt động người nước ngoài đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo lịch trình và tình hình hoạt động của người nước ngoài 

tham gia Giải Chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022. Kính mong 

ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan chức năng để công 

tác quan lý người nước ngoài tham gia các hoạt động thể thao tại tỉnh Cao Bằng 

được thực hiện tốt hơn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Lê Hải Hòa, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Ngoại vụ; 

- Công An tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Sầm Việt An 
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