
 

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 6 năm 2021 

  THƯ NGỎ 

    Kính gửi: Quý Doanh nghiệp. 

  

 

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank (gọi tắt là 

“Giải Marathon”)là Giải thường niên, được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố 

Hồ Chí Minh vào năm 2017, một trong những sự kiện Thể thao Du lịch có quy 

mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong 04 năm tổ chức, số lượng vận động viên 

trong và ngoài nước tham gia Giải Marathon Quốc tế Hồ Chí Minh đã có sự gia 

tăng rõ rệt, từ 4,262 vận động viên năm 2017 lên 13,117 vận động viên trong 

năm 2021. Giải Marathon đã tại hiệu ứng tích cực cho truyền thông địa phương 

và quốc tế, góp phần thúc đẩy tác động kinh tế, đóng góp kinh phí vào các Quỹ 

cộng đồng như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ phát triển tài năng trẻ thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh, Quỹ bảo trợ tài năng thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh, 

… 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Giải Marathon, Trung tâm Xúc tiến 

Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Thường trực Ban tổ chức Giải 

Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mời các đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm, quan tâm hợp tác triển khai Giải Marathon giai đoạn từ 

năm 2022 đến năm 2026. 

Theo đó, cùng với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, 

đơn vị sẽ tham gia vào các công tác triển khai, tổ chức Giải Marathon chuyên 

nghiệp, uy tín và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo về số lượng và 

chất lượng các vận động viên tham gia, ngoài ra còn lên kế hoạch và triển khai 

công tác truyền thông trong nước và quốc tế, các công tác về đại biểu, lễ tân, an 

ninh, y tế và các công tác tài trợ, hậu cần… và các công việc khác theo đặt hàng 

của Ban Tổ Chức. 

Để biết thêm thông tin về Phụ lục chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật tổ chức 

Giải Marathon, vui lòng truy cập Website: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/ 

hoặc www.visithcmc.vn 

Thời hạn nộp thư bày tỏ quan tâm, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, kế hoạch 

triển khai chi tiết từ 08g00 ngày 17/6/2021 đến 16h30 ngày 24/6/2021. 
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