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THƯ NGỎ
Chào mừng bạn tới Khu du lịch quốc gia Mộc Châu!!!
Thảo nguyên Mộc Châu tươi đẹp và rộng lớn nhất phía
Bắc Việt Nam, có không khí trong lành, mát mẻ, cảnh sắc
thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu bao trọn Thảo nguyên
Mộc Châu, gồm 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
Đến nơi đây vào mùa nào trong năm, du khách cũng được
khám phá thiên nhiên 4 mùa với những đồng cỏ trải dài, đồi
chè xanh ngát, cánh đồng cải bạt ngàn, rừng đào tươi khoe
sắc, thung lũng mận tinh khôi, ban dịu dàng e ấp, dã quỳ nở
vàng tươi, vườn quả ửng hồng sai trĩu, xa xa là những đỉnh
núi mờ sương, hang động kỹ vĩ, thác nước reo vui nhảy múa,
những cung đường mờ sương bên bản làng yên bình…
Đến với thảo nguyên, chúng ta được sống trong sự giao
hòa của âm thanh và màu sắc, được đắm mình trong tình
người mộc mạc mà đằm thắm, trong bản sắc văn hóa độc
đáo, trang phục rực rỡ và lời hát ngọt ngào, tiếng khèn trầm
hùng và điệu xòe uyển chuyển, nhấp chén rượu nồng say,
ngất ngây hoà mình vào những lễ hội mang đậm chất núi
rừng của các dân tộc anh em. Lắng hồn mình với những địa
danh lịch sử - văn hóa, đến chùa cổ hơn 700 năm, thăm cây
Đa nghìn tuổi với bản đồng bào các dân tộc, về với đoàn
quân Tây Tiến anh hùng và hào hoa.
Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là cuốn sách
nhỏ, hi vọng sẽ giúp cho bạn có những thông tin cơ bản về
du lịch, về mảnh đất, con người và những sản vật đặc sắc
của Thảo Nguyên Mộc Châu.

Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ!
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PREAMBLE
Welcome to Moc Chau National Tourist
Area!!!
Moc Chau - the largest and most beautiful
steppe in the North of Vietnam, with cool and
fresh air, highly spectacular and poetic natural
scenery.
Moc Chau National Tourist Area covers Moc
Chau steppe, including two districts: Moc Chau
and Van Ho.
Coming to Moc Chau Steppe in any season
of the year, tourists can discover natural
beauties along with amazing moments of
long glass fields, deep green tea hills, wide
mustard fields, fresh peach forests, great plum
valleys, bashful Bauhinia, stunning yellow
wild sunflower valleys, fruitful gardens. And
also, misty mountain peaks, spectacular caves,
unique waterfalls, roads filled with fogs beside
peaceful villages.
Coming to Moc Chau Steppe, we live in the
harmony of sounds and colors, immerse in a
rustic and great community, not to mention the
unique culture, brilliant costumes and sweet
lyrics, fantastic music, and beautiful dances
with cups of traditional wine, all together in the
speciality festivals of ethnic groups. Moreover,
tourists can visit cultural and historical sites,
over - 700 years - old pagoda, thousand - years
- old banyan tree together with the ethnic
minorities as well as pompous and heroic Tay
Tien troop.
The Moc Chau National Tourist Area
handbook is your friendly guide, hoping
to give you some basic information about
tourism, land, people and unique products of
Moc Chau steppe.

Have a nice trip!
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TỔNG QUAN

GENERAL INFORMATION

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn 02
huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự
nhiên 206.150ha (Theo Quyết định số 2050/QĐ-TTg). Ngày
12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030), dân số 174.175 người
với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Moc Chau National Tourist Area is located in 02 districts:
Moc Chau and Van Ho, Son La province, with a total land
area of 206,150ha (According to Decision No.2050/QD-TTg).
12/11/2014, the Prime Minister approved the Moc Chau
National Tourist Area Development Plan Son La province, till
2020, with a vision to 2030) with population of 174,175 people
with 12 ethnic groups living together.

Nằm ở vị trí cửa ngõ đặc biệt quan trọng của tỉnh Sơn La và
vùng Tây bắc, trên trục giao thông Quốc lộ 6 huyết mạch của
vùng Tây Bắc, Khu du lịch có vị trí địa lý:

Located at a important gateway of Son La province and
the Northwest region, on the traffic axis of National Highway
6 - the artery of the Northwest region, Moc Chau specific
geographic position is:

- Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hòa Bình
- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
- Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước CHDCND Lào
- Phía Bắc giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Phối cảnh tổng quan Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
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- Bordered by Hoa Binh province to the East and Southeast
- Bordered by Yen Chau district, Son La province to the West
and Northwest
- Bordered by Thanh Hoa province and Laos to the South
- Bordered by Phu Yen district, Son La province to the North
Overall perspective of Moc Chau National Tourist Area
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TỔNG QUAN

GENERAL INFORMATION

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có độ cao trung bình từ 8001000m so với mực nước biển. Các núi đá vôi cao trung bình từ
1.100m - 1.300m, trong đó có đỉnh Pha Luông nằm ở phía Nam
huyện Mộc Châu là ngọn núi cao nhất, với độ cao 1.880m. Các
cao nguyên và bồn địa (hay còn gọi là đồng bằng giữa núi) làm
nên yếu tố địa hình mang tính đặc thù của miền đất này, riêng
cao nguyên Mộc Châu có độ cao trung bình là 1.050m. Nhiệt độ
không khí trung bình trong năm của Khu du lịch quốc gia Mộc
Châu vào khoảng 18,50C.

Moc Chau National Tourist Area has an average elevation of
800-1000m above sea level. The average height of limestone
ranges from 1,100m - 1,300m, including Pha Luong peak
located in the south of Moc Chau district - the highest
mountain: 1,880m above sea level. The plateaus and basins
(also known as the middle plain of mountains) make the
unique topographic, Moc Chau plateau seperately has an
elevation of 1,050m. The average air temperature in Moc Chau
is about 18.50C.

- Cơ quan quản lý: Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu,
đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Sơn La.

- Management organization: Management Board of Moc Chau
National Tourist Area, a non-business unit under People’s
Committee of Son La province.

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, TT Nông trường Mộc Châu, huyện
Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0974.699.734 - 0974.582.584
- Fax: 02123.669.928

- Address: Bo Bun sub-area, Moc Chau Farm Center, Moc Chau
district, Son La province.
- Phone number: 0974.699.734 - 0974.582.584
- Fax: 02123.669.928

- Email: mocchaudulich@gmail.com

- Email: mocchaudulich@gmail.com

- Website: https://mocchautourism.com

- Website: https://mocchautourism.com

http://khamphamocchau.com
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PHẦN I

Tuyến, điểm du lịch

PART I
Tourist attractions

1. Tuyến du lịch tham khảo
Thời điểm lý tưởng nhất để đến Mộc Châu

1. Reference tourist routes
The most ideal time to come to Moc Chau

Mùa nào đến cao nguyên Mộc Châu cũng đẹp và cuốn hút,
bạn có thể tới đây du lịch quanh năm. Dưới đây là vài gợi ý cho
sở thích của bạn.

The most ideal time to go to Moc Chau National Tourist
Area: Moc Chau plateau is beautiful and attractive in all
seasons, you can come here to travel all year round. Here are
some suggestions for your interests.

Nếu muốn ngắm thật nhiều hoa: bạn có thể đến đây vào mùa
đông và đầu mùa xuân. Lúc này sẽ có những cánh đồng hoa
cải, hoa tam giác mạch, hoa dã quỳ; những rừng hoa mận, hoa
mơ, hoa ban để bạn thỏa sức ngắm và chụp ảnh. Thời điểm này
cũng có nhiều lễ hội và lễ tết của đồng bào các dân tộc Thái,
Hmong, Dao để bạn chung vui và tìm hiểu và trải nghiệm.
Nếu muốn trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp độc đáo,
thú vị tại Mộc Châu: bạn nên đến đây từ cuối xuân đến đầu thu.
Những trang trại mận, đào, bơ, hồng, dâu tây; nhà máy chè Mộc
Sương luôn mở cửa chào đón bạn tới thăm, thưởng thức sản vật
sạch và trải nghiệm chăm sóc, thu hoạch nông sản.
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If you want to see lots of flowers: you can come here in the winter
and early spring. At this time, there will be fields of rapeseed flowers,
buckwheat flowers, wild sunflowers; forests of plum blossoms,
apricot blossoms and bauhinia variegata flowers for you to enjoy
watching and taking pictures. At this time, there are also many
festivals of the Thai, Hmong and Dao ethnic groups for you to enjoy,
learn and experience.
If you want to experience unique and interesting agricultural
activities in Moc Chau: you should come here from late spring to
early summer. Farms of plums, peaches, avocados, persimmons,
strawberries; Moc Suong tea factory are always opened to welcome
you to visit, enjoy clean produce and experience the care and harvest
of agricultural products.

Handbook of Moc Chau National Tourist

17

1.1. Tuyến Mộc Châu 1/2 ngày - Vân Hồ 1/2 ngày
Tuyến cố định

1.1. Moc Chau 1/2 day routes - Van Ho 1/2 day routes
Fixed routes

Tuyến 1 Đồi chè trái tim hoặc Làng chè Mộc Châu - Trang trại
bò sữa - Rừng thông bản Áng.

Route 1 Heart tea hill or Moc Chau tea village - Dairy farm - Ang

Tuyến 2 Vườn hoa Happy Land - Thác Dải Yếm, Cầu Kính tình
yêu - Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Route 2 Happy Land Flower Garden - Dai Yem Waterfall, Love

Tuyến theo mùa
Mùa xuân (Tháng 01 đến tháng 03)
Tuyến 1 Mùa xuân Mộc Châu: Thung lũng mận Nà Ka (Hoa
mận) - Vườn hoa đào (Dọc quốc lộ 6) hoặc hoa ban
(tháng 3,4 - xã Chiềng Hắc) - Các đồi chè đẹp (Đồi
chè trái tim, Đồi chè Mộc Sương, Làng chè Thị trấn
Nông trường Mộc Châu) và đồng cỏ thảo nguyên.
Tuyến 2 Tâm linh Mộc Châu: Động Sơn Mộc Hương - Di tích
lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến - Thác Dải
Yếm - Chùa Vạt Hồng, Lễ hội cầu mưa (Rằm tháng
02) hoặc Lễ hội Hết Chá (Cuối tháng 3).
Tuyến 3 Trải nghiệm Tết đồng bào ở Mộc Châu hoặc Vân Hồ
(Tết người Mông mùng 1 tháng 12 âm lịch tại bản Pa
Khen, bản Phiêng Cành, thị trấn Nông trường, Mộc
Châu; bản Hua Tạt , xã Vân Hồ; Tết người Dao, Người
Thái tháng giêng tại các bản Áng, xã Đông Sang, bản
Dọi, xã Tân Lập).
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village’s Pine forest.

Glass Bridge - Tay Tien 52 Regiment historical site.

Seasonal routes
Spring routes (January to March)

Route 1 Na Ka plum valley (Plum blossom) - Peach garden
(along national road 6), Bauhinia variegate (March, April
- Chieng Bac commune) - Beautiful tea hills (Heart tea
hill, Moc Suong tea hill, tea village of Moc Chau farm
town) and steppe glass field.

Route 2 Son Moc Huong cave - Historic site of Tay Tien 52
regiment - Dai Yem waterfall - Vat Hong pagoda , Rain
praying ceremony (In the middle of February) or Het
Cha festival (At the end of March).

Route 3 Experience ethnic group Tet holidays in Moc Chau or
Van Ho (Tet holidays of Mong people on the 1st day of
December in lunar year at Pa Khen village, Phien Canh
village, Nong Truong town, Moc Chau; Hua Tat village,
Van Ho commune; Tet holidays of Dao and Thai people
in the January in lunar year at Ang village, Dong Sang
commune or Doi village, Tan Lap commune ).

Handbook of Moc Chau National Tourist
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1.1. Tuyến Mộc Châu 1/2 ngày - Vân Hồ 1/2 ngày
Mùa hạ (Tháng 04 đến tháng 06)
Tuyến 1 Thung lũng mận Nà Ka (Ngày hội hái quả tháng 5)Các đồi chè đẹp (Đồi chè trái tim, Đồi chè Mộc Sương,
Làng chè Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Hội trà cao
nguyên tháng 4) - Ngũ động bản Ôn - Trang trại du
lịch bò sữa (Dairy Farm) và đồng cỏ thảo nguyên.
Tuyến 2 Săn mây Vân Hồ - Thăm thác Chiềng Khoa (Xã Vân
Hồ).
Mùa đông (Tháng 10 đến tháng 12)
Thung lũng hoa tam giác mạch, hoa cải trắng (Tháng
11,12,1; Bản Pa Phách, bản Áng - xã Đông Sang, bản
Chiềng Đi - xã Vân Hồ…), hoa dã quỳ (Tiểu khu Vườn
đào, thị trấn Nông trường; bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ,
dọc quốc lộ 6).

1.1. Moc Chau 1/2 day routes - Van Ho 1/2 day routes
Summer routes (April to June)

Route 1 Na Ka plum valley (Fruit picking festival in May) Beautiful tea hills (Heart tea hill, Moc Suong tea hill,
tea village of Moc Chau farm town) - Five caves of On
village - dairy tourism farm and steppe glass field.

Route 2 Watching clouds in Van Ho - Visit Chieng Khoa waterfall
(Van Ho commune).

Winter tour (October to December)
Buckwheat and white cauliflower flowers valleys
(November, December, January at Lun Village, Muong
Sang Commune or Pa Phach Village, Ang Vilalge - Dong
Sang Commune; Chieng Di village - Van Ho commune),
wild sunflowers (Peach garden sub-region, Moc Chau
farm town; Chieng Di village - Van Ho commune, along
national road 6).
20
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1.2. Tuyến Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu 1 ngày

1.2. Moc CHau 1-day routes

Tuyến 1 Mộc Châu - Tân Xuân: Chinh phục đỉnh Pha Luông
(Hoa đỗ quyên).

Route 1 Moc Chau - Tan Xuan: Conquer the Pha Luong peak

Tuyến 2 Mộc Châu - Tân Lập (Chè Mộc Sương, Bản Dọi, Pa
Khen, Phiêng Cành): Trải nghiệm trà và khám phá văn
hóa dân tộc Thái, Hmong…

Route 2 Moc Chau - Tan Lap (Moc Suong Tea, Doi village, Pa

Tuyến 3 Mộc Châu - Hang Táu - Mu Náu: Đi bộ ngắm cảnh,
khám phá Mộc Châu nguyên sơ, hoang dã.

Route 3 Moc Chau - Tau cave - Mu Nau: Walking for sightseeing

Tuyến 4 Mộc Châu - Vân Hồ - Suối Bàng: Khám phá Hang mộ
Tạng Mè, du thuyền Sông Đà, thưởng thức đặc sản
Ốc Đá.
Tuyến 5 Mộc Châu - Vân Hồ - Quang Minh: Tâm linh Đền Hang
Miếng, du thuyền Sông Đà, thưởng thức cá lòng hồ.
Tuyến 6 Mộc Châu - Vân Hồ - Chiềng Yên: Khám phá thác
Tạt Nàng, tắm suối khoáng, thăm suối cá bản Bướt,
thưởng thức đặc sản: ốc suối, vịt suối, món ăn dân
tộc Mường, Thái.
Tuyến 7 Mộc Châu – Vân Hồ - Chiềng Khoa: Săn mây Vân Hồ,
dạo chơi rừng thông Hua Tạt - Thăm thác Chiềng
Khoa (Vân Hồ), Bể bơi vô cực.

22

Cẩm nang du lịch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

(Rhododendron blossoms).

Khen, Phieng Canh): Experience tea and explore Thai
and Hmong ethnic culture, etc...

and explore the wild Moc Chau.

Route 4 Moc Chau - Van Ho - Bang stream: Explore Tang Me
Tomb Cave, boat trip on Da River, enjoy Chinese
mystery snail.

Route 5 Moc Chau - Van Ho - Quang Minh: Spiritual Mieng cave
Temple, boat trip on Da River, enjoy fish in the lake bed.

Route 6 Moc Chau - Van Ho - Chieng Yen: Explore Tat Nang
waterfall, bath in mineral springs, visit Buot village’s fish
stream, enjoy specialties: stream snails, stream ducks,
Muong and Thai ethnic dishes.

Route 7 Moc Chau - Van Ho - Chieng Khoa: Watch Van Ho
clouds, walking around Hua Tat pine forest - Visiting
Chieng Khoa waterfall (Van Ho), infinity pool.

Handbook of Moc Chau National Tourist
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2. Thảo nguyên bốn mùa hoa
Đến Thảo nguyên Mộc Châu vào mùa
nào du khách cũng được chiêm ngưỡng
vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên, đặc biệt
vào dịp cuối đông, đầu xuân.

2.1. Hoa Cải, hoa Tam giác mạch, hoa
Dã quỳ, hoa Ngũ sắc (Từ tháng 10 đến
tháng 3 năm sau)
Không giống như nhiều nơi khác,hoa chỉ được trồng trên
những luống trong cánh đồng nhỏ, ở Mộc Châu, hoa được trồng
kín sườn đồi, kéo dài từ thung lũng này tới chân núi kia, từ vạt
đồi này sang sườn đồi khác. Tinh khôi hoa cải trắng, vàng óng
sắc dã quỳ, nao lòng trước ngũ sắc. Cả không gian quyến rũ, mê
mải như theo mãi bước chân du khách.
Hoa được trồng và mọc tự nhiên tại Mộc Châu, Vân Hồ, chủ
yếu dọc theo quốc lộ 6 và một số bản như: bản Pa Phách, bản
Áng (xã Đông Sang), bản Chiềng Đi (xã Vân Hồ), bản Nà Bó (xã
Mường Sang).
Vé vào vườn: 10.000 - 20.000 VNĐ/ người

2.2. Hoa Đào (Tháng giêng)
Dọc theo những con đường ở quốc lộ 6, khu vực xã Lóng
Luông (Vân Hồ), là một thiên đường màu hồng phấn của hoa
đào rực rỡ, khoe sắc, phủ mọi lối đi, nẻo đường, sườn núi, lưng
đồi như vẻ đẹp tâm hồn ấm áp, nồng nàn của người dân nơi đây
chào đón du khách phương xa đến với cao nguyên Mộc Châu.

2. Four seasons flower steppe
When coming to Moc Chau in any season, the tourists can
visit poetic beauty of the nature, especially at the end of the
winter, in the beginning of the spring.

2.1. Mustard flowers, Buckwheat flowers, Wild
sunflowers, Five colors flowers (October to next year
March)
Unlike many other places, flowers are only grown on the row
of the small fields, in Moc Chau, flowers are grown in the whole
slope of the hills, extending from this valley to the bottom of
another mountain, from this hill to another hill. White mustard
flowers, yellow wild sunflowers and attraction of five colors
create attractive beauty to the tourists.
Flowers are planted and grown naturally in Moc Chau, Van
Ho, mainly along Highway 6 and some villages such as Pa Phach,
Ang village (Dong Sang commune), Chieng Di village (Van Ho
commune), Na Bo village (Muong Sang commune).
Entrance ticket: 10.000 - 20.000 VND/ person

2.2. Peach flowers (January)
Along the roads (Long Luong Commune,) , the tourists can
sea pinky brilliant and blooming paradises in the front of their
eyes, covering all roads, slopes of mountains, hills like warm and
sweet soul beauty of people in here in order to welcome the
tourists to Moc Chau.
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2.2. Hoa Đào (Tháng giêng)

2.2. Peach flowers (January)

Hoa đào rừng thường nở vào dịp Tết nguyên đán, đào thường
trồng trong các khu vườn của người Hmong, xen dưới các nếp
nhà trệt đẹp nguyên sơ.Hoa được trồng và mọc tự nhiên tại Mộc
Châu, Vân Hồ, chủ yếu dọc theo quốc lộ 6 và một số bản như:
bản Pa Phách, bản Áng (xã Đông Sang), bản Chiềng Đi (xã Vân
Hồ).

Peach blossoms often bloom during the Lunar New Year,
peaches often grow in the gardens of the Hmong, alternating
under the beautiful and pristine ground folds.
Entrance ticket: Free

Note: When entering houses in the village, be sure to ask the
landlord and respect the local culture

Vé vào vườn: Miễn phí
Lưu ý: khi vào các nhà trong bản, nhớ hỏi xin chủ nhà, tôn
trọng văn hóa địa phương.

2.3. Hoa Mận, hoa Mơ (Tháng giêng)
Hoa mận, hoa mơ trắng được xem như vẻ
đẹp đặc trưng của Mộc Châu mà không phải
nơi nào cũng có được. Sắc trắng tinh khôi
lan tỏa giữa bạt ngàn và vô tận, vươn
lên trên màu xanh ngút ngàn của
những đồng cỏ, đồi chè.
Hoa
mận, hoa mơ nở
khắp các thung lũng, trên sườn đồi, trong bản
làng Châu Mộc, khiến du khách ngơ ngẩn, say lòng.
Hoa mơ nở sớm hơn hoa mận, thường là trước tết âm lịch.
Tập trung ở khu vực xã Mường Sang, thị trấn Mộc Châu.
Điểm ngắm hoa mơ đẹp nhất là vườn mơ 82, tại đây còn có
cả vườn cúc họa mi và tam giác mạch cũng như nhiều tiểu
cảnh xinh xinh để chụp ảnh.
Hoa mận thường nở trước hoặc sau tết Nguyên đán 1 tuần,
mận có nhiều ở đường từ thị trấn Nông trường vào xã Tân Lập.
Điểm ngắm hoa mận đẹp nhất là thung lũng mận Nà Ka.

2.3. Plum flowers (January)
White plum flowers are considered as characteristic
beauty of Moc Chau and not get everywhere. Great white
colour is expanded to the vast and endless areas, reaches to the
huge blue sky of the glass fields and tea hills.
Plum flowers bloom in all valleys, on the slopes of hills, in
Chau Moc village, making the tourists silly and excited.
Apricot blossoms bloom earlier than plum blossoms, usually
before the lunar new year, gathering in Muong Sang commune,
Moc Chau town. The most beautiful view of apricot flowers
is apricot garden 82, there is also a garden of Bairnwort and
triangles as well as many beautiful miniatures to
take pictures.
Plum blossom usually blooms one
week before or after Lunar New Year,
and plums are abundant in the roads
from Nong Truong Town to Tan Lap
commune. The most beautiful view of
plum blossom is Na Ka plum valley.
Apricot Garden 82: Sub-area 14,
Moc Chau town (near Sao Xanh hotel).
Entrance ticket: 15.000 VND/ person

Vườn mơ 82: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu (gần khách sạn
Sao Xanh)
Vé vào vườn: 15.000 VNĐ/ người
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2.4. Hoa Ban (Tháng 3)

2.4. Bauhinia variegate

Hoa ban biểu trưng của núi rừng Tây Bắc đã đi vào thơ ca và
lòng người. Khắp các cung đường Mộc Châu, hoa Ban đua nở
xen kẽ trong những tán lá non mơn mởn. Hoa Ban giống như
thiếu nữ dân tộc Thái, mang vẻ đẹp thuần khiết, e ấp, mộc mạc
mà mê mải, đắm say.

Bauhinia variegata is considered as a symbol of the
Northwestern region put into the poetry and heart. Across the
roads of Moc Chau, bauhinia variegate blooms, mixed with
the fresh and young leaves. Bauhinia variegate looks like a girl
of Thai ethnic minority with pure, shy and rustic beauty but
engrossed and captivated.

Đến Mộc Châu mùa ban, nhớ thưởng thức các món ăn đặc
sắc chế biến từ những cánh hoa ban trắng muốt, như : nộm hoa
ban, hoa ban xào măng đắng, canh hoa ban,…
Hoa ban thường nở nhiều và đẹp và tháng 3 dương lịch, trên
các quả đồi dọc quốc lộ 6, từ thị trấn Mộc Châu đến xã Chiềng
Hắc.

Coming to Moc Chau in the Bauhinia variegata season,
remember to enjoy the special dishes made from the white
Bauhinia variegata petals.
Bauhinia variegata often blooms and is beautiful in March of
the calendar, on the hills along Highway 6, from Moc Chau town
to Chieng Hac commune.

3. Huyện Mộc Châu

3. Moc Chau District

3.1. Hồ Rừng Thông

3.1. Pine forest lake

Hồ Rừng thông là một hồ nước lớn có diện tích 5 ha do con
người tạo nên, bốn mùa trong xanh, yên bình. Bao quanh hồ
nước là khu rừng thông thơ mộng với diện tích 43 ha gồm 2 loại:
thông cổ của địa phương và thông Đà Lạt được trồng từ năm
1965, trải dài xanh biếc trên dãy đồi, tạo cho nơi đây một cảnh

Pine forest lake is at Ang village, Dong Sang Commune, Moc
Chau District, a large lake whose area is 5ha formed by human
beings with four fresh and peaceful seasons. The lake is beside
the pine forest whose area is 43 including 3 types: ancient pines
of the local area and Da Lat pines planted since 1965, stretching
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3.1. Hồ Rừng Thông

3.1. Pine forest lake

quan tự nhiên tuyệt đẹp, hữu tình.

over the hills, providing this place with a beautiful and romantic
natural scenery- magical and sparkling pine forest lake.

Hiện nay, Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng Phoenix Mộc
Châu đang khoác lên hồ rừng thông, những vườn hoa muôn sắc,
nhiều loại rau, cây ăn quả ngon, lạ để du khách thoải mái chụp
ảnh và khám phá và trải nghiệm.
Địa chỉ: Bản Áng, xã Đông Sang.
Vé vào cửa: 100.000 VND/ người

3.2. Thác Dải Yếm - Cầu kính Tình yêu
Thác Dải Yếm thuộc bản Vặt, xã Mường Sang, còn có tên
khác là “Thác tình yêu”, người Thái gọi là Sai Péng. Theo truyền
thuyết, thác là hình ảnh của sợi dây tình yêu, là câu chuyện thủy
chung của người con gái chờ người con trai đi đánh giặc trở về,
cùng nỗi nhớ cồn cào, mãnh liệt như dòng thác.
Nơi đây có phong cảnh sơn thủy hữu tình, lưu truyền câu
chuyện tình yêu đôi lứa cảm động của chàng Sa Bun và nàng
Ưới Nga. Ngày chàng Sa Bun lên đường đi đánh giặc giữ bản
làng hai người đã đến bên thác để hẹn thề và trao cho nhau sợi
yêu thương. Ngày chiến thắng, chờ mãi không thấy chàng trở
về, nước mắt của nàng Ưới Nga đã tuôn trào như thác đổ, tiếng
gọi của nàng vang vọng khắp núi rừng. Từ đấy trở đi, thác là nơi
lưu giữ tình yêu son sắt nên trai gái trong vùng thường hẹn nhau
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Currently, Phoenix Moc Chau is turning the pine forest lake
into a tourist area with colorful flower gardens, gardens of
planting a variety of delicious and exotic vegetables and fruits
for visitors to freely take photos, explore and experience.
At the end of the pine forest lake is a Chimi strawberry farm
with an area of 6 hectares for visitors to freely pick strawberries,
eat fresh strawberries and strawberry specialties.
Address: Ang village, Dong Sang commune.
Entrance ticket: 100.000 VND/ person

3.2. Dai Yem waterfall - The love glass bridge
Dai Yen waterfall is at Vat village, Muong Sang Commune,
otherwise called as “love waterfall” and called as Sai Peng by
Thai people. According to the legent, the waterfall is an image
of love, loyal story of a girl waiting for a boy who joined
the war with the same strong and gnawing nostalgia
as the waterfall.
It has a charming mountain and river
landscape here, handed down the touching
love story of the touching couple of Sa
Bun and Uoi Nga. The day Sa Bun went
to fight the enemy to protect his village,
the two went to the waterfall to make an
oath and give each other love. On
victory day, waiting forever not
to see him return, Uoi Nga’s
tears flowed like
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3.2. Thác Dải Yếm - Cầu kính Tình yêu

3.2. Dai Yem waterfall - The love glass bridge

đến “Cầu trao duyên để thề nguyện cùng nhau xây đắp
tình yêu và ước vọng về một hạnh phúc vẹn tròn!”.

a waterfall, her call echoed throughout the mountains.
From then on, the waterfall is a place to keep the faithful
love,so boys and girls in the area often gather to “Pray for
love to vow together to build love and desire for a perfect
happiness!”.

Thác Dải Yếm với hai nhánh có độ cao gần 100m, một
bên có 3 tầng nước, một bên có 9 tầng nước. Dưới tầng
thác đổ là hồ nước và vô vàn những mô đá nhấp nhô,
những thảm thực vật xanh mướt, những cây cổ thụ to
mọc đan xen thành từng tầng, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ,
đắm say lòng du khách.
Hiện nay, Khu du lịch sinh thái Thác Dải Yếm đang
được cải tạo và xây dựng. Ngoài việc được ngắm dòng
thác đẹp hùng vĩ vốn có, giờ đây, du khách được lên Cầu
kính tình yêu Mộc Châu, là cây cầu kính đầu tiên tại Việt
Nam, là cây cầu có cụm trái tim bằng thép lớn nhất Việt
Nam, là cây cầu có công nghệ 5D hiện đại nhất thế giới
với nhiều hiệu ứng đặc biệt.
Các trò chơi vận động như chèo thuyền trên suối,
Zipline bay qua suối cũng hứa hẹn đem lại những phút
giây trải nghiệm, thư giãn cho du khách.
Địa chỉ: Bản Vặt, xã Mường Sang.
Vé vào cửa: 50.000 VNĐ/người
Vé cầu kính 100.000 VNĐ/người

3.3. Động Sơn Mộc Hương
Động Sơn Mộc Hương ở trung tâm thị trấn Mộc Châu,
được đồng bào Thái gọi là Sa Lai Thẳm Luông, có nghĩa
là Hang nước con rồng lớn và đẹp, là hang động duy nhất
được ghi trong “Hưng Hóa ký lược” của Tri châu Phạm
Thận Duật năm 1865. Động Sơn Mộc Hương được hình
thành cách đây hơn 300 triệu năm tạo ra hệ thống hang
cổ có diện tích hơn 7000 m2. Trước đây, Động Sơn Mộc
Hương là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của đồng
bào Thái Mộc Châu, trên đỉnh núi của hang người Thái
dựng cột lắc mương, dưới chân núi là nơi tổ chức lễ hội
xên mường cầu an cho dân bản trong vùng, đây là vùng
đất linh thiêng, sơn thủy hữu tình được người dân bảo vệ
nghiêm ngặt.
32
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Dai Yem waterfall consists of two branches with
height of nearly 100m, a branch has 03 layers of water
and another branch has 09 layers of water. Under the
waterfall, there are a lake and a lot of undulating stones,
lust vegetation blocks, large ancient trees grown in the
interwoven way into each floor, forming the wild and
mystery beauty attracting strongly tourists.
Currently, the eco-tourism area of Dai Yem Waterfall
is being renovated and built. In addition to watching the
majestic inherent waterfall, visitors can now take on the
Tinh Yeu glass bridge Moc Chau - the first glass bridge
in Vietnam, the largest steel heart bridge in Vietnam, the
bridge with the most modern 5D technology in the world
with many special effects.
Motor games such as boating on the stream, Zipline
flying over the stream also promises to bring relaxing
moments for visitors.
Address: Vat village, Muong Sang commune.
Entrance fee: 50,000 VND/ person
Glass bridge ticket: 100,000 VNS/ person

3.3. Son Moc Huong cave
Son Moc Huong cave is in the center of Moc Chau
town, called as Sa Lai Tham Luong by Thai ethnic group,
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3.3. Động Sơn Mộc Hương

3.3. Son Moc Huong cave

Động Sơn Mộc Hương còn được mệnh danh là Tây thiên đệ
nhất động (hang đẹp nhất vùng Tây Bắc) ở vị trí rất thuận lợi,
bước lên hơn 200 bậc đá là đến một lòng hang rộng, thoáng
mát. Mỗi nhũ đá đều là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tài
hoa của tạo hóa, mà không một bàn tay nào của con người có
thể thay thế được, những nét trạm trổ vừa phóng khoáng mà
tinh xảo, vừa sống động mà mềm mại khiến bất kỳ ai khi tới
đây cũng phải ngất ngây, thỏa trí tưởng tượng. Động Sơn Mộc
Hương là một điểm đến không thể thiếu trong cuộc hành trình
du lịch Mộc Châu và miền Tây Bắc.

which means a large and beautiful dragon cave, a unique cave
as mentioned in “Hung Hoa Ky Luoc” of the Leader, Pham Than
Duat in 1865. Son Moc Huong cave was formed for over 300
million years to provide an ancient cave system with area of over
7000m2. Previously, Son Moc Huong cave is a spiritual life and
belief place of Thai people in Moc Chau, in the mountainous
peak of the cave, Thai people established canal pillars and
organized fesivals for praying peace for people in the village,
this is known as scared and beautiful place protected by people
strictly.

Năm 1998, di tích Động Sơn Mộc Hương đã được Bộ Văn hoá
Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Địa chỉ: Thị trấn Mộc Châu (cách chợ Mộc Châu khoảng
500m).
Vé vào cửa: 10.000 VND/ người

3.4. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Son Moc Huong cave is also considered as the greatest cave
(the most beautiful cave in the Northwest region) in the very
convenient place, a cool and large bed of the cave is above
over 200 stone steps. Each stone step is an art sculpted work of
the nature but not any human being can replace it, each sculpt
point is both great and gentle, both soft and great, making all
tourists so surprised and freely imaginative. Son Moc Huong
cave is an essential destination in the journey of Moc Chau and
Northwest region.

Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến là sự tri ân
với đoàn quân Tây Tiến huyền thoại, những trí thức Hà thành đã
đến với Miền Tây của Tổ quốc khi tuổi mới đôi mươi rất đỗi quả
cảm, anh hùng mà hào hoa, lãng mạn. Thiết kế của khu di tích
được lấy ý tưởng từ bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Di tích có
6 hạng mục chính: Nhà truyền thống, đường lên di tích với thiết
kế 52 bậc dốc ziczac, hệ thống phù điêu bao quanh, đài tưởng
niệm, nhà bia ghi danh, đài vọng tưởng.

In 1998, Son Moc Huong cave was recognized as a national level historical - cultural site.

Đến với công trình lịch sử ấy, du khách gặp lại những câu
chuyện xúc động về những người lính Tây Tiến trên đường
hành quân, những câu chuyện ấm lòng về nghĩa tình quân
dân cao cả, về tình quốc tế Việt Lào, những địa danh quen
thuộc, những biểu tượng thiêng liêng... góp phần tái
hiện sinh động lịch sử đoàn quân trên đá, bất tử với
thời gian và khắc sâu trong trái tim mỗi người.

Regiment Historic site of Tay Tien 52 regiment in the subregion 11, in Moc Chau town is a tribute to the legendary Tay
Tien troops, the intellectuals in Hanoi who came to the Western
region of the country when they were about twenty years old
and they are brave, heroic but romantic. Design of the relic site
was inspired by the poem “Tay Tien” written by Quang Dung.
This site includes 06 main items: traditional housing, road
to the relic site with design of 52 zigzag - shaped steps,
surrounding frieze system, the monument, stela housing
and delusions station.

Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu.
Vé vào cửa: 20.000 VND/ người

Address: Moc Chau Town (about 500m from Moc Chau
market).
Entrance ticket: 10.000 VND/ person

3.4. Historical site of Tay Tien 52 regiment

When coming to such historic site, the tourists can
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3.5. Chùa Vặt Hồng (Chiền Viện)

3.4. Historical site of Tay Tien 52 regiment

Chùa Vặt Hồng (Chiền Viện) là một ngôi chùa cổ hơn 700 năm
tại bản Vặt, xã Mường Sang. Nơi đây đã từng là trung tâm Phật
giáo của cả miền Tây Bắc. Trải qua thăng trầm của thời gian,
đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều những nét kiến trúc độc đáo theo
dòng Tiểu Thừa, những pho tượng quý giá, minh chứng cho một
thời kỳ Phật giáo hưng thịnh. Chùa Vặt Hồng được ghi trong
danh mục 100 ngôi chùa cổ nhất Việt Nam.

see touching stories about Tay Tien soldiers on the line of the
troops, warm stories about great love of soldiers and the public,
Viet - Laos international love, familiar landmarks; sacred symbols
and etc contributing to reproducing the troops on stones which
were immortalized from time to time and engraved in every
human heart.

Năm 2013, Chùa Vặt Hồng đã được công nhận di tích lịch sử
- văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín
ngưỡng của đồng bào nhân dân các dân tộc Mộc Châu.

Entrance ticket: 20.000 VND/ person

Địa chỉ: bản Vặt, xã Mường Sang.
Vé vào cửa: Miễn phí

Address: Sub-area 11, Moc Chau town.

3.5. Vat Hong pagoda (Chien Vien)
Van Hong pagoda (Chien Vien) is an ancient pagoda with over
7000 years at Vat Village, Muong Sang Commune. It was the
center of Buddhism’s the northwest region. Having experienced
with the vicissitudes of time, so far, it still retains many original
architectural features in the Tieu Thua form, with precious
statues, proving a flourishing Buddhist period. Van Hong
pagoda is recognized as one of the oldest pagodas in Vietnam.
In 2013, Vat Hong pagoda was recognized as a provincial level historical - cultural site. Currently, it is known as a religious
and belief place of ethnic groups in Moc Chau.
Address: Vat village, Muong Sang commune.
Entrance ticket: Free

3.6. Di tích Đồn Mộc Lỵ
Đồn Mộc Lỵ thuộc tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc
Châu. Đồn Mộc Lỵ là một hệ thống lô cốt kiên cố của Thực
dân Pháp được xây dựng năm 1951 nhằm ngăn chặn quân ta
tiến lên vùng Tây Bắc và vùng Thượng Lào được coi là “chiếc
áo giáp sắt bất khả xâm phạm”.
Đêm ngày 19/11/1952 quân ta đột kích với cách đánh độc
đáo, luồn nhanh, thọc sâu “cưỡi lên lưng hổ mà đánh” sau hơn
2h quân ta đã chiến thắng. Đánh giá về trận tiến công Đồn Mộc
Lỵ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh chiến dịch đã viết
“Trận tiến công trên khu Mộc Châu là trận đánh then chốt của
Chiến dịch Tây Bắc”.
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3.6. Relics of Moc Ly station
Moc Ly station is located in Group 12, Moc Chau town, Moc
Chau district. Moc Ly station is a system of fortified blocks
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3.6. Di tích Đồn Mộc Lỵ

3.6. Relics of Moc Ly station

Ngày 24/01/1998 Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) ra Quyết định số 95/1998/QĐ-BVHTT xếp
hạng Di tích lịch sử Đồn Mộc Lỵ là di tích lịch sử cấp quốc gia.

of French colonialists which was built in 1951 for purpose of
preventing our troops from coming to the Northwest and the
Upper Laos region, and this is considered as “inviolable iron
armor”.

Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu.
Vé vào cửa: Miễn phí

3.7. Ngũ động bản Ôn
Ngũ động bản Ôn thuộc thị trấn Nông Trường, là hệ thống
gồm 05 hang đá tự nhiên, mỗi hang cách nhau từ 1000-1500m,
hình thành trong lòng núi đá vôi do tác động của các mạch nước
ngầm, được thiên nhiên kiến tạo qua hàng chục vạn năm. Trong
lòng các hang động là hệ thống nhũ đá nguyên sơ, hình tượng
phong phú.
Xung quanh hang động là rừng cây nguyên sinh xanh tốt với
nhiều loại gỗ quý, khí hậu trong lành, mát mẻ. Năm 2008, Ngũ
động bản Ôn đã được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp
tỉnh.
Địa chỉ: Bản Ôn, Thị
trấn Nông trường Mộc
Châu (cách Đồi chè trái
tim 3km).
Vé vào cửa: Miễn phí
Phụ phí thuê đèn pin, điện
khoảng 10.000 VNĐ/ người.

On the night of November 19, 1952, our troops raided with a
unique way of beating, fast-moving, deep-lying “riding on the
back of a tiger and beating” after more than 2 hours, our troops
won. When evaluating the Battle of Moc Ly station, General Vo
Nguyen Giap - General Commander of the campaign wrote,
“The attack on Moc Chau is the key battle of the Northwest
Campaign”.
On January 24, 1998, the Ministry of Culture and Information
(presently the Ministry of Culture, Sports and Tourism) issued
Decision No. 95/1998/ QD-BVHTT ranking the historical site of
Moc Ly station as a national historical relics.
Address: Sub-area 12, Moc Chau town.
Entrance ticket: Free

3.7. Five caves of On Village
On village Five caves of On village are at Nong Truong Town,
as a system of 05 natural stone caves, each cave is 1000-1500m
far from each other, formed in the bed of limestone
mountain due to effects of underground
water circuits and formed by the nature
for tens of thousands of years. Original
stalactites with various shapes are in
the bed of caves.
The lush primeval forest with many
precious trees is around the caves with
cool and fresh weather. In 2008, five caves of On village was
recognized as a provincial - level scenic spot.
Address: On village, Moc Chau Farm Town (3km from Trai Tim
Tea Hill).
Entrance ticket: Free

Additional cost: flashlight, electricity rent: 10,000VND/ person.
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3.8. Đồi chè

3.8. Tea hill

Đến với Mộc Châu du khách sẽ được đắm say cùng những đồi
chè bất tận, nên thơ: đồi chè trái tim, đồi chè hình vân tay, vườn
chè cổ thụ với những cây chè hàng trăm năm tuổi... Quý vị cũng
được thưởng thức các sản phẩm chè nổi tiếng của Mộc Châu
như: chè Shan tuyết, chè Ôlong, chè Bát tiên, chè Kim tuyên...;

In Moc Chau, the tourists will be captivated with endless and
poetic tea hills and visit: heart tea hills, fingerprint-shaped tea
hills, ancient tea garden with hundred-year old tea trees
and etc, you will enjoy famous tea products in Moc
Chau such as: Shan tuyet tea, Olong tea, Bat Tien
tea, Kim Tuyen tea and et.

Đặc biệt, du khách được tham quan trang trại Mộc Sương
để cùng người dân trải nghiệm trồng chè Ô long,
hái chè, xao chè và tự tay thưởng thức
thành quả lao động của mình qua
những tách trà Ô long thơm
ngon.
Đồi chè Đài Loan Lea
Garden (thường gọi là
đồi chè trái tim): Tiểu
khu PaKhen 3, Thị trấn
Nông trường Mộc Châu.
Vé vào cửa: Miễn phí
Lưu ý: Gửi xe trong bãi xe của công ty để đảm bảo an toàn
Đồi chè Mộc Sương: Tiểu khu 34, Tân Lập.
Vé vào cửa: Miễn phí
Lưu ý: Liên hệ trước 0379.688.354.
Đồi chè Shan tuyết Mộc Châu (Làng chè Mộc Châu): Tiểu khu
69, thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Vé vào cửa: Miễn phí

3.9. Đồng cỏ - Trang trại bò sữa
Mộc Châu mênh mông những đồng cỏ bát ngát,
quanh năm xanh tươi, tràn đầy sức sống. Du
khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp
hoang dại của cỏ hoa ngút ngàn đến nao
lòng, xanh mướt mải trên thảo nguyên
bao la. Đến đây, du khách được đắm mình
trong không gian thoáng đạt của trời xanh,
mây trắng, nắng vàng và đừng quên ghé
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In particular, visitors can visit Moc Suong farm
to experience cultivating Oolong tea, picking tea,
stirring tea with local people and enjoying your own
labor results through the delicious Oolong tea cups.
Lea Garden Taiwan Tea Hill (often called the Trai Tim hill
tea): PaKhen 3 sub-area, Moc Chau Farm Town.
Entrance ticket: Free

Note: Parking in the company’s parking lot to ensure safety.
Moc Suong tea hill: Sub-area 34, Tan Lap.
Entry ticket: Free

Note: Contact before 0379.688.354.
Moc Chau Shan Tuyet tea hill (Moc
Chau tea village): Sub-area 69, Moc
Chau Farm town.
Entrance ticket: Free

3.9. Glass field- Dairy Farm
Moc Chau provides immense and
lush green glass fields during the whole
year in full of lift. The tourists will be surprised at the wild beauty
of the great and attractive glass flowers on the vast steppe. Here,
the tourists can be immersed in the open space, the blue sky,
white clouds, yellow sunshines and do not forget to visit the
famous dairy farms of Moc Chau.
When coming to Moc Chau Dairy Farm, the tourists
will experience one day as workers caring for dairy cows
such as lawn, feeding cows, taking dairy from the cows
and enjoy products processed from the dairy.
Address: Bo Bun Sub-area, Nong Truong town.
Handbook of Moc Chau National Tourist
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3.9. Đồng cỏ - Trang trại bò sữa
thăm trang trại bò sữa nổi tiếng của Mộc Châu.
Đến với Dairy Farm Mộc Châu du khách sẽ được trải nghiệm
1 ngày là người dân chăn nuôi bò sữa như cắt cỏ, cho bò ăn, có
thể tự tay mình vắt sữa bò và thưởng thức các sản phẩm chế
biến từ sữa.
Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường.
Vé vào cửa: 20.000 VND/ người

3.10. Thung lũng mận Nà Ka
Thung lũng mận rộng hơn 100 ha được bao quanh bởi các
triền núi thấp.
Cứ đến mùa hoa mận nở và tháng 12 hoặc tháng 1 âm lịch,
hoa mận nở trắng muốt cả vùng. Nhìn từ trên xuống, thung lũng
mận như một thảm hoa trắng lung linh dưới nắng vàng hoặc
huyền ảo trong làn sương mờ.
Đến mùa quả chín, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn nhất
Mộc Châu, bởi Mận hậu ở vùng này vốn đã ngon nhất, nay lại có
nhiều du khách vào để trải nghiệm hái mận, ăn mận trực tiếp tại
vườn và mua về làm quà.
Địa chỉ: Tiểu khu 34, Tân Lập.
Vé vào cửa: 10.000 - 20.000 VND/ người/ vườn

3.11. Trang trại dâu tây

3.9. Glass field- Dairy Farm
Entrance ticket: 20.000 VND/ person

3.10. Na Ka plum valley
The plum valley is more than 100 hectare wide surrounded
by low mountains. Here, people focus mainly on plum tree
cultivation.
In the season, when plum blossom blooms in December
or January of the lunar calendar, white plum blossoms bloom
throughout the region. Seen from above, the plum valley
looks like a carpet of white flowers shimmering under golden
sunshine or fanciful in the fog.
In the ripe fruit season, this place has become the most
attractive destination in Moc Chau because Hau plum in this
area is already the best, now there are many tourists coming to
experience picking plums, eating plums directly in the garden
and buying as gifts.
Address: Sub-are 34, Tan Lap.
Entrance ticket: 10.000 - 20.000 VND/ person/ garden

3.11. Strawberry farm
Moc Chau is becoming one of the largest
strawberry farms in the country. Moc Chau
strawberry is famous for its sweet and scent of
charm. The ripe strawberry season lasts from
November until May of the following year.

Mộc Châu đang trở thành một trong những trang trại dâu tây
lớn nhất cả nước. Dâu tây Mộc Châu nổi tiếng bởi vị ngọt lịm,
thơm quyến rũ. Vụ dâu chín kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng
5 năm sau.
Đến các trang trại dâu tây, du khách được ăn dâu tươi, tham
gia trải nghiệm hái dâu và mua dâu về tặng người thân, bạn bè.
Một số trang trại dâu tây như Chimi, HTX hoa Mộc Châu,
Trang trại dâu tây Hana Farm còn cầu kỳ dựng các tiểu cảnh
xinh xắn cho khách đến chụp ảnh checkin.
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3.11. Trang trại dâu tây

3.11. Strawberry farm

Trang trại dâu tây Chimi: bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc
Châu.

Coming to strawberry farms, visitors can eat fresh
strawberries, participate in the strawberry picking experience
and buying strawberries to give to relatives and friends.

Trang trại dâu tây Tài Râu: Bản Áng (khu Tự
Nhiên).
Trang trại dâu tây HTX Hoa Mộc Châu:
Đường Hoàng Quốc Việt, nông trường Mộc
Châu.
Trang trại dâu tây Hana Farm: Tiểu khu Bó
Bun, thị trấn Nông trường.
Vé vào cửa: Miễn phí

3.12. Happy Land
Vườn hoa Happy Land có diện tích10 ha, trồng hàng trăm loại
hoa rực rỡ sắc màu. Cả 4 mùa nơi đây đều có các loại hoa để du
khách đến thăm quan, chụp ảnh.
Khu du lịch có cả khu nghỉ dưỡng và các trò chơi vận động,
mạo hiểm.
Địa chỉ: Bản Lùn, Mường Sang.
Vé vào cửa: 60.000 VND/ người

3.13. Vườn sinh thái Hồng Công
Trên diện tích 17ha, Vườn sinh thái Hồng Công trồng nhiều
loại cây ăn quả chất lượng cao như bưởi, cam, dâu tây, xoài Đài
Loan, Bơ…
Vào mùa bơ, mùa xoài, đây là điểm đến hấp dẫn với khách du
lịch để thăm vườn, tìm hiểu các loại cây ăn trái tại Mộc Châu và
trải nghiệm tự tay hái quả, thưởng thức quả tươi ngay tại vườn.
Địa chỉ: Bản Áng, xã Đông Sang.
Vé vào cửa: 30.000 VND/ người
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Some strawberry farms such as Chimi, Moc Chau Flower
Cooperative, Hana Farm also elaborate beautiful scenes for
checkin photographers.
Chimi strawberry farm: Ang village, Dong Sang commune,
Moc Chau district.
Strawberry Tai Rau : Ban Ang (Natural area).
Strawberry Farm of Hoa Moc Chau Cooperative: Sub-Area 14,
Moc Chau Town.
Hana Farm strawberry farm: Bo Bun sub-area, Nong Truong
town.
Entrance ticket: Free

3.12. Happy Land
Happy Land Garden has an area of 10 hectares, planted with
hundreds of colorful flowers. All 4 seasons here have flowers for
visitors to visit and take pictures.
The tourist area has both resorts and motor games and
adventure.
Address: Lun village, Muong Sang.
Entrance ticket: 60.000 VND/ person

3.13. Hong Cong ecological garden
On an area of 17 hectares, Hong Cong
Ecological Garden grows a variety
of high quality fruit trees such as
grapefruit, orange, strawberry,
Taiwan mango, Avocado, etc.
During the avocado and
mango season, it is an
attractive destination for
Handbook of Moc Chau National Tourist
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3.14. Công viên ánh sáng Pha Luông
Buổi tối, công viên ánh sáng Pha Luông trở thành tổ hợp
khu vui chơi: tiểu cảnh ánh sáng rực rỡ, cà phê, bar, rạp chiếu
phim,…. Công viên ánh sáng biến thành một Mộc Châu thu nhỏ
bằng ánh sáng với những khung hình và cảnh vật nổi tiếng của
Mộc Châu được tái hiện bằng điện: nông trường bò sữa, đỉnh
Pha Luông…
Vào mùa xuân, công viên Pha Luông cũng trở thành điểm đến
hấp dẫn bởi khuôn viên công viên lúc này ngập tràn
sắc hồng tuyệt đẹp của hoa Mai anh đào.
Địa chỉ: Tiểu khu Nhà nghỉ, Thị trấn
Nông trường (cạnh khách sạn Công
Đoàn Mộc Châu).
Vé vào cửa: 50.000 VND/ người

3.15. Đỉnh Pha Luông
Núi Pha Luông, tiếng Thái gọi là Bờ
Lung (Núi lớn) có độ cao gần 2.000m so với
mực nước biển, ở giáp biên giới Việt - Lào, thuộc địa
phận xã Chiềng Sơn. Đây là địa danh nổi tiếng trong đường hành
quân của đoàn quân Tây Tiến năm xưa. Sau quãng đường dài
băng rừng, đỉnh Pha Luông hiện ra trước mắt, mỗi góc là những
khối đá khổng lồ, nhiều hình xếp lên nhau, lơ lửng giữa trời cao
nối liền trời và đất.
Trên đỉnh núi, bạn sẽ khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thiên
nhiên hùng vĩ, cả một hệ thực vật phong phú, độc đáo, cảm
nhận sự thay đổi của không gian, lúc nắng bừng rực rỡ, trời xanh
trong, chợt gió đưa mây về bồng bềnh, hư ảo. Có ai đó từng đến
với Pha Luông đã cảm nhận: “Ngọn núi ấy là nàng công chúa đã
được đánh thức sau cơn ngủ dài với mây ngàn”.

3.13. Hong Cong ecological garden
tourists to visit the garden, learn about the fruit trees in Moc
Chau and experience hand-picking fruits, enjoying fresh fruits
right in the garden.
- Address: Ang village, Dong Sang commune.
Entrance ticket: 30.000 VND/ person

3.14. Pha Luong light park
In the evening, Pha Luong light park becomes a bright light
stage. The light park is transformed into a miniature Moc Chau
by light with Moc Chau’s famous frames and scenes recreated
by electricity: dairy farm, Pha Luong peak, etc.
In the spring, Pha Luong park also becomes an attractive
destination because the park is now filled with the beautiful
pink of Apricot and cherry blossoms.
Address: Motel Sub-area, Nong Truong town (next to Moc
Chau Trade Union hotel).
Entrance ticket: 50.000 VND/ person

3.15. Pha Luong peak
Pha Luong mountain, called as Bo Lung in the Thai language
(large mountain) whose height is nearly 2,000m compared to
sea water level, is adjacent to Viet - Laos border, at Chieng Son
Village. This is a famous place in the line of ancient Tay Tien
troops. After going through the forest, Pha Luong appears with
multi - shaped huge rocks over-placed each other in each corner
in the high sky connecting the sky and earth.
On the top of mountain, you will discover beauty of the
majestic nature in full, a rich and unique flowers,

Từ Mộc Châu tới bản bản Pa La (chân đỉnh) Pha Luông
là 30km. Di chuyển mất hơn 1 tiếng 30 phút.
Từ chân núi lên đỉnh là 6km. Nếu
leo bộ hoàn toàn mất 6 tiếng
đồng hồ. Nếu đi xe máy 1 phần,
mất 3 đến 4 tiếng.
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3.15. Đỉnh Pha Luông
Địa chỉ: xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Vé vào cửa: Miễn phí
Lưu ý: Chỉ dành cho người Việt Nam.
Thủ tục: Đăng ký với trạm biên phòng Pha Luông, gồm: 1
bảng danh sách thành viên đoàn và chứng minh thư nhân dân.

3.15. Pha Luong peak
feel changes of space, brilliant sunshine, blue sky, wind suddenly
putting on fluffy and vaporous clouds. Some ome coming to
Pha Luong said “This mountain is a princess awakened after a
long sleep with the clouds”.
The length from Moc Chau to Pa La village (peak foot), Pha
Luong is 30Km. It takes more than 1 hour and 30 minutes to
arrive. The length from the foot to the top of the mountain is
6km. It takes 6 hours to climb completely. It takes 3 to 4 hours to
ride by a motorbike part.
Address: Long Sap commune, Moc Chau district, Son La
province.
Entrance ticket: Free

Note: only for Vietnamese.
Procedure: Register with Pha Luong border station. Including:
1 list of members and identity cards.

4. Huyện Vân Hồ
4.1. Di tích lịch sử văn hóa Hang mộ Tạng Mè
Hệ thống di chỉ khảo cổ Hang mộ Tạng Mè tại xã Suối Bàng
nằm ven sông Đà trên các vách đá vôi, đã tồn tại gần 1.000 năm
theo thời gian, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận
là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt năm 2014.
Hang Mộ Tạng Mè nằm trên những vách đá cheo leo được
người dân bản địa gọi là dãy núi “Ma Lang Chánh”: gồm rất
nhiều quan tài làm bằng gỗ nguyên cây, đặt tại các hang đá
trên núi cao.

4. Van Ho District
4.1. Cultural and historical relics of Tang Me Tomb
Cave
The system of archaeological vestiges of Tang Me Tomb
Cave at Suoi Bang Commune, located along Da River on the
limestone cliffs, has existed for nearly 1,000 years over time, and
was was recognized by Ministry of Culture, Sports and Tourism
as a special national monument in 2014.
Tang Me Tomb Cave is located on craggy cliffs called by
the indigenous people as “Ma Lang Chanh” mountain range:
including many coffins made of whole wood, located in rocky
caves in the high mountains.

Đây là hình thức động táng cổ xưa nhất Việt Nam có giá trị
lịch sử văn hoá tín ngưỡng là tư liệu về nhân chủng học của tộc
người cổ, đang được tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn làm phong
phú thêm nền văn hoá truyền thống bản địa,...
“Tương truyền: Cách đây hàng trăm năm, người Xá và người
Thái cùng ở trên mảnh đất Mộc Châu. Do có sự tranh chấp về
đất đai, hai bên tổ chức thi, người Thái dành chiến thắng. Từ đó,
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4.1. Di tích lịch sử văn hóa Hang mộ Tạng Mè
người Thái được ở lại trên mảnh đất này, còn người Xá phải ra
đi, chọn vùng đất Suối Bàng để ở, giữ đúng lời giao đấu là không
được sinh sống hay săn bắn, trồng trọt ở Mộc Châu nữa. Đến
vùng đất mới, người Xá vẫn còn sợ bị đuổi nên khi chết, người
Xá không dám chôn cất người chết trên đất mà đành đưa vào
những thân gỗ to, khoét bỏ ruột để đưa người chết vào trong rồi
dấu trên các vách đá cheo leo.”
Vé vào cửa: Miễn phí

4.1. Cultural and historical relics of Tang Me Tomb
Cave
This is the oldest form of cremation in Vietnam with historical
cultural and religious values that is an anthropological
document of the ancient ethnic group, which is being further
researched and preserved to enrich indigenous traditional
culture, etc.
“Legend: hundreds of years ago, the Xa and Thai people lived
in Moc Chau land. Due to a land dispute, the two sides organized
the contest, the Thai people won. Since then the Thai people
have been able to stay on this land, while the Xa people have to
go away, chose Suoi Bang land to stay, keeping up the words of
the fight is not to live or hunt or cultivate in Moc Chau anymore.
Arriving at the new land, the Xa people were still afraid of being
kicked, so when they died, the Xa people did not dare to bury
the dead on the land but had to put them in big wooden trunks,
cut their duramens to put the dead inside and hide on the cliffs.”
Entrance ticket: Free

4.2. Cultural and historical relics of Mieng cave Lord
temple

4.2. Di tích lịch sử văn hóa Đền chúa
Hang Miếng
Đền Hang Miếng hàng năm đón trên 20.000 lượt khách du
lịch từ thập phương đến tham quan, ngắm cảnh, trải nghiệm và
cầu tài, cầu lộc...
Tương truyền vào cuối mùa xuân năm 1431, sau khi dẹp xong
giặc Đèo Cát Hãn (ở Lai Châu), Lê Lợi cùng đoàn xuôi thuyền
dọc sông Đà để trở về kinh đô Đông Kinh nhưng khi đến khúc
sông ở hang Miếng thì gặp mưa to, gió lớn, nước lũ dâng cao
không thể đi tiếp. Nhà vua bèn cho quân sĩ nghỉ lại đây, chờ
nước rút. Nhưng mỗi ngày trời mưa một to, nước chảy cuồn
cuộn, quân lương cạn kiệt. Biết vua và quân sĩ gặp nạn, bà Đinh
Thị Vân đã vận động nhân dân trong vùng quyên góp lương thực
cùng mọi người dũng cảm chèo thuyền vượt thác, ghềnh đem
lương thảo tiếp tế. Sau nhiều chuyến vận chuyển thành công,
đến chuyến cuối, giông bão nổi ầm ầm, thuyền của bà chở đầy
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Mieng cave Temple annually welcomes over 20,000 tourists
from all over the world to visit, contemplate, experience and
pray for fortune.
Legend has it that in the late spring of 1431, after finishing
defeating the enemy of Deo Cat Han (in Lai Chau), The king Le
Loi and his group sailed along Da River to return to the
capital of Dong Kinh but when coming to
the river section in Mieng cave,
they encountered heavy rain,
high winds, rising flood water,
which is unable to continue.
The king let the soldiers rest
here, waiting for the sprint to
recede. But each day, it rained
heavily, the water flowed strongly,
and the army food ran out. Knowing
the king and the soldiers in distress, Miss
Dinh Thi Van mobilized the people in the area to donate food
and the courageous people sailed across the falls and rapids to
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4.2. DTLS VH Đền chúa Hang Miếng
lương thực chòng chành rồi bị đắm ở khúc sông thuộc địa phận
Hang Miếng. Thi thể của bà trôi dạt vào vùng Thác Bờ.
Để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ công lao của bà, cuối năm
1431, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ bà ở hang Miếng, dân
gian gọi là đền Chúa hang Miếng với mong muốn được che chở,
phù hộ cho những chuyến xuôi ngược sông Đà. Đền được coi là
một nhánh của đền Chúa Thác Bờ.
Tại đây, sau khi thắp nhang, có thể lên thuyền vừa dạo sông
ngắm cảnh, vừa xuôi về Hòa Bình viếng đền Chúa Thác Bờ
(Thung Nai).
Từ Vân Hồ, di chuyển qua các xã Chiềng Khoa, Tô Múa và rẽ
vào xã Mường Tè, Quang Minh (quãng đường chừng 60km).
Vé vào cửa: Miễn phí

4.3. Thác Chiềng Khoa
Thác Chiềng Khoa nằm ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh
Sơn La, là một ngọn thác nhỏ chưa đưa đưa vào khai thác du
lịch nên nơi đây còn khá hoang sơ và tự nhiên một cách thuần
khiết. Bởi vậy đến khám phá ngọn thác này thật chẳng khác nào
thám hiểm vì không có dịch vụ bơi lội hay cứu hộ, bạn cần thận
trọng. Ngọn thác này còn còn có tên gọi khác là thác Mây bởi
gắn liền với truyền thuyết lễ hội hoa ban Xên Bản - Xên Mường.
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4.2. Cultural and historical relics of Mieng cave Lord
temple
bring food supplies. After many successful transportation, until
the last one, thunderstorms roared, her boat filled with bulky
food and then wrecked in the river section of Mieng cave. Her
body drifted into the Thac Bo area.
In honor of her devotion and dedication, at the end of 1431,
people in the area established her temple in Mieng cave, it is
called the Mieng cave Lord temple with the desire to protect and
bless the trips down and up Da River. The temple is considered a
branch of Thac Bo Lord temple.
Here, after lighting the incense, you can take a boat to take a
stroll around the river to admire the scenery, and then return to
Hoa Binh to visit Thac Bo Lord temple (Thung Nai).
From Van Ho, moving through Chieng Khoa and To Mua
communes and turn to Muong Te and Quang Minh communes
(about 60km distance).
Entrance ticket: Free

4.3. Chieng khoa Waterfall
Chieng khoa Waterfall located in Chieng Khoa Commune,
Van Ho District, Son La Province, is a small waterfall that has
not been put into tourism exploitation, so it is quite wild and
pure. Therefore, exploring this waterfall is like adventuring
because there is no swimming or rescue service, you need to be
careful. This waterfall is also known as May Waterfall because it
is associated with the legend of the festival of Bauhinia variegata
flower Xen Ban- Xen Muong.
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4.3. Thác Chiềng Khoa
Thác Chiềng Khoa có vẻ đẹp hùng vĩ, dòng nước dữ dội
đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa, nghe ầm vang
thanh âm của núi rừng. Những dòng nước đổ xuống tụ lại
tạo thành một hồ nước trong xanh mát rượi, nước màu
xanh ngọc bích vô cùng quyến rũ.
Tạm tránh cái nắng nóng, oi bức ngột ngạt của nơi thị
thành, những mớ hỗn độn của cuộc sống để ngâm mình
dưới dòng nước mát lạnh của hồ nước, hít thở bầu không
khí trong lành của miền sơn cước hay đứng dưới dòng
thác nước đang tuôn chảy ào ạt để massage cơ thể, bạn
sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, phấn chấn cả tinh thần
sau một chặng đường phượt.
Địa chỉ: bản Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu,
tỉnh Sơn La.
Vé vào cửa: 10.000 VND/ người

4.4. Thác Tạt Nàng
Thác Tạt Nàng,: Có chiều cao trên 100m, xung quanh
thác là hệ thống các hang động nhỏ với các nhũ đá do
thời gian đã tạo thành những khung cảnh đẹp vừa
hoang sơ, vừa lãng mạn.
Đường leo lên thác đi qua những ruộng lúa,
con suối trong xanh, rộng rãi, vào mùa hè,
được ngâm mình dưới dòng nước mát rượi
ở các dòng nước dưới chân thác là điều du
khách thích thú nhất.

4.3. Chieng khoa Waterfall
Chieng Khoa Waterfall has majestic beauty, fierce
stream of water poured from above to release white
foam, listening to the sound of the mountains. The water
flows down to form a cool blue lake, emerald green water
which is extremely attractive.
Temporarily avoid the hot and sweltering heat of the
city, the chaos of life to soak in the cool water of the lake,
breathe the fresh air of the mountains or stand under the
waterfall. The water is rushing to massage your body; you
will feel extremely refreshed and excited after a journey.
Address: Khoa village, Chieng Khoa commune, Moc
Chau district, Son La province.
Entry ticket: 10.000 VND/ person

4.4. Tat Nang waterfall
Tat Nang waterfall,: With a height of over 100m,
there is a system of small caves around the waterfall
with stalactites that the time have created beautiful
landscapes that are both wild and romantic.
The road to climb the falls through the rice
fields, the spacious and clear blue stream, in
the summer, soaking in the cool water in
the water at the foot of the waterfall is
the most favorite thing for visitors.
Address: Phu Mau I village, Chieng
Yen commune.
Entry ticket: 10.000 VND/ person

Địa chỉ: bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên.
Vé vào cửa: 10.000 VND/ người

4.5. Suối nước nóng Chiềng Yên
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Suối nước khoáng tại bản Phụ Mẫu II: Có hàm
lượng khoáng cao, nhiệt độ ổn định, hòa cùng với
khung
cảnh
nên
củaQuốc
núigiarừng
Tây Bắc tạo thành
Cẩm nang
du lịch
Khuthơ
du lịch
Mộc Châu
một điểm đến thú vị cho khách du lịch.
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4.5. Chieng Yen hot spring
Mineral spring in Phu Mau II village: with high mineral
content, stable temperature, combined with the
poetic scenery of Northwestern mountains creating an
interesting destination for tourists.
Hot water flows from the ravine into the reservoir then
flows out into the nearby cold water. Visitors can choose
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4.5. Suối nước nóng Chiềng Yên

4.5. Chieng Yen hot spring

Nước nóng chảy từ trong khe núi ra đổ vào hồ chứa sau đó
chảy ra hòa vào suối nước lạnh ngay cạnh đó. Du khách có thể
lựa chọn ngâm mình ngay tại hồ chứa đầu khe nước nóng hoặc
đi xuống suối. Dưới tán cây râm mát, du khách thoải mái lựa
chọn tắm nước nóng hoặc tắm nước lạnh ở những khe đá hay
gốc cây to.

to soak at the reservoir at the top of the hot spring or go down
the stream. Under the shade of shady trees, visitors can freely
choose to take a hot or cold shower in the rock crevices or under
big trees.

Đây là nơi lý tưởng để chìm đắm trong không gian yên tĩnh,
thư giãn, nghe chim hót và cảm nhận từng làn nước trong lành
chảy qua cơ thể.

This is the perfect place to immerse yourself in a quiet and
relax space, listening to birds and feeling the fresh water flowing
through your body.
Address: Phu Mau II village, Chieng Yen commune.
Entry ticket: Free

Địa chỉ: bản Phụ Mẫu II, xã Chiềng Yên.
Vé vào cửa: Miễn phí

4.6. Song Da Lake in Van Ho
In Van Ho, Song Da lake has an area of nearly 2,000ha
stretching across 5 communes of the district, including: Quang
Minh, Muong Te, Song Khua, Lien Hoa, Suoi Bang. The bed of
Song Da hydroelectric lake with small islands undulating on the
immense water is like Ha Long on the mountain. Is “charming
mountains and rivers”, attracting near and far tourists, etc.

4.6. Hồ Sông Đà ở Vân Hồ

Coming to the bed of Da river is coming to the beauty
of mountains, water and sky, it is able to go up Son La
hydroelectricity or down to Hoa Binh hydroelectricity, combined
with visiting Mieng cave Temple, Archaeological site of Tang Me
Tombcave.

Tại Vân Hồ, hồ Sông Đà có diện tích gần 2.000ha trải dài trên
địa bàn 5 xã thuộc huyện, bao gồm: Quang Minh, Mường Tè,
Song Khủa, Liên Hoà, Suối Bàng. Lòng hồ thuỷ điện Sông đà với
các đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt nước mênh mông, được ví như
một Hạ Long trên núi. Là vùng “sơn thủy hữu tình” hấp dẫn du
khách gần xa,…
Đến với lòng hồ sông đà là đến với cảnh đẹp của núi non,
nước và trời, có thể lên đến thuỷ điện Sơn La hoặc xuôi xuống
thủy điện Hoà Bình, kết hợp với tham quan Đền Hang Miếng,
Khu di chỉ khảo cổ Hang Mộ Tạng Mè.
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PHẦN II
Văn hóa hội tụ

PART II
Cultural convergene

1. Bản văn hóa

1. Cultural village

1.1.Bản Áng

1.1. Ang Village

Bản Áng, xã Đông Sang là bản du lịch cộng đồng phát triển
nhất ở Mộc Châu với nhiều mô hình homestay.

Ang Village, Dong Sang Commune is a public tourism village
developing the most strongly in Moc Chau in the model of
homestay.

Đến với bản Áng du khách sẽ được trải nghiệm sinh hoạt cùng
với đồng bào như cấy lúa, trồng rau, bắt cá, ở nhà sàn truyền
thống, thưởng thức những món ăn đặc sản từ những nguyên
liệu tự nhiên, sản vật núi rừng như: xôi ngũ sắc, pa pỉnh tộp (cá
nướng), thịt hun khói, rượu men lá, cá ống tre, những món rau
rừng...; được chiêm ngưỡng cây Đa nghìn tuổi; được hòa chung
không khí của lễ hội Hết Chá vào mỗi độ cuối tháng Ba, khi hoa
ban nở trắng, hoa mạ nở vàng.
Đặc biệt, du khách còn được tham quan và tự tay dệt nên
những tấm thổ cẩm nhiều mầu sắc hay làm đệm bông gạo...
Địa chỉ: bản Áng 1, 2, 3, xã Đông Sang.

1.2.Bản Tà Số
Là bản du lịch cộng đồng của người Hmong xã Chiềng Hắc,
tại đây đang xây dựng các mô hình văn hóa, du lịch cộng đồng
gắn liền với núi, rừng. Khách du lịch được tìm hiểu cuộc sống
đồng bào dân tộc Hmong, hòa mình vào không gian nơi núi cao,
yên tĩnh.
Địa chỉ: Bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

When coming to Ang village, the tourists can experience
domestic activities with the ethnic groups such as planting rice,
vegetables, fishing, staying in the traditional stilt houses, enjoy
specialty dishes from natural materials, forest products such as:
five - colour sticky rice, Pa Pinh top (grilled fishes), ham, leave
yeast wine, bamboo - pipe fishes, forest vegetables and etc;
visit thousand - year old Banyan Tree; participate in the general
atmosphere of Het Cha festival in each March, when Bauhinia
variegate blooms in white, Ma flowers bloom in
yellow.
In particular, the tourists
can participate in and
weave colorful brocade
plates or kapok and etc.
Address: Ang Village
1,2,3, Dong Sang
Commune.

1.1. Ta So Village
As a community based tourism
village of the Hmong in Chieng Hac
commune, here is building cultural models, community tourism
associated with mountains and forests. Tourists learn about the
life of the Hmong ethnic minority, immerse themselves in the
quiet, high mountain space.
Address: Ta So village, Chieng Hac commune, Moc Chau
district.
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1.3. Bản Dọi

1.3. Doi village

Bản Dọi, xã Tân Lập (Mộc Châu) là bản văn hóa đang được
định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Doi village, Tan Lap commune (Moc Chau) is a cultural village
that is being oriented to develop into community based tourism.

Bản nằm dưới thung lũng, mang vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình
với những ngôi nhà sàn cổ đơn sơ nằm xinh xinh giữa các vườn
cây, đồng lúa, nương chè. Đến với bản Dọi, du khách, đặc biệt
là du khách quốc tế sẽ được tìm hiểu văn hóa truyền thống của
người Thái ở Bản, tham gia các hoạt động sinh hoạt đời thường,
thưởng thức những món ăn đặc sản từ những nguyên liệu tự
nhiên, sản vật núi rừng.

The village is located in the valley, bringing a pristine and
peaceful beauty with simple ancient stilt houses beautifully
located among gardens, rice fields and tea fields. Coming to
Doi village, visitors, especially international visitors will learn
about traditional Thai culture in the village, participate in daily
life activities, enjoy special dishes from natural raw materials and
mountain products.

Ngoài ra, du khách có thể tản bộ hoặc
đạp xe đi thăm những bản văn hóa lân cận
của người Dao, người Hmong.

In addition, visitors can walk or cycle to visit the nearby
cultural villages of the Dao and Hmong people.
Address: Doi village, Tan Lap commune, Moc Chau district.

Địa chỉ: bản Dọi, xã Tân Lập, Mộc Châu.

1.4. Bản Vặt

Là bản du lịch cộng đồng của người Thái
ở xã Mường Sang, Mộc Châu. Không chỉ nổi bật
bởi là nơi khởi nguồn của dòng Thác Dải Yếm, đây còn có
truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời và có chùa Vặt Hồng linh
thiêng nhất vùng Tây Bắc.
Tới đây du khách được tìm hiểu về lịch sử vùng đất, được
tham gia cuộc sống lao động và ẩm thực, văn nghệ của người
Thái ở Mường Sang.

1.5. Bản Hua Tạt
Là bản văn hóa của người Hmong, đến với bản Hua Tạt, du
khách sẽ được trải nghiệm sinh hoạt cùng với đồng bào, tham
gia trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp của người Hmong,
trải nghiệm các hoạt động văn hóa như: giã bánh dày, học thổi
khèn, khèn lá, làm thợ rèn, học thêu váy, vẽ hoa văn sáp
ong…
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1.4. Vat village
Vat village is a tourism based community village of the Thai
people in Muong Sang commune, Moc Chau. Not only known
as the origin of the Dai Yem Waterfall, it also has a long-standing
cultural and historical tradition and has the most sacred Vat
Hong Pagoda in the Northwest.
Simple being here, visitors learn about the history of the
land, participate in the working, culinary and cultural life of Thai
people in Muong Sang.

1.5. Hua Tat village
Being the most developed community
based tourism village in Van Ho with
many homestay models operating very
professionally.
As a cultural village of the Hmong
people, coming to Hua Tat village,
visitors will experience the daily life with
the people, participate in the agricultural
activities of the Hmong people, and
experience cultural activities such
as: pounding Day cake, learning
to blow trumpet, leaf trumpet,
becoming a blacksmith, learning to
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Ngoài ra, các chuyến đi bộ từ bản đi thăm quan các bản văn
hóa các của Vân Hồ, hay đi chợ phiên Sa Lếnh ở xã Hang Kia, Pà
Cò cũng rất thú vị.
Địa chỉ: bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

2. Lễ hội

embroider the skirt, drawing beeswax pattern, etc.
In addition, walking from the village to the cultural villages of
Van Ho, or visiting to Sa Lenh fair in Hang Kia commune and Pa
Co communes is also very interesting.
Address: Hua Tat village, Van Ho commune, Van Ho district.

2.1. Lễ hội Cầu mưa
Lễ hội Cầu mưa của dân tộc Thái bản Nà Bó xã Mường Sang
được tổ chức vào ngày Rằm tháng hai âm lịch hàng năm để cầu
“xin nước, xin mưa” cho mùa màng tươi tốt.
Lễ hội gồm hai phần: Lễ bao giờ cũng có một cây nêu gắn
các sinh vật trên trời, dưới đất, trong nước thể hiện sự sống đa
dạng, mâm lễ gồm các sản vật lao động như: thực phẩm, cây
trái, vải vóc, công cụ sản xuất dâng lên thần linh để cầu mong
mưa thuận gió hòa, bản làng no ấm; Hội tổ chức các trò chơi
dân gian như ném quăng, bắn nỏ, đánh tok mak lẹ và xòe thái.
Lễ hội Cầu mưa là sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn liền với đời
sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái Mộc Châu.
Địa chỉ: bản Nà Bó, xã Mường Sang, Mộc Châu

2. Festivals
2.1. Praying for rain festival
Praying for rain festival of Thai people at Na Bo Village,
Muong Sang commune is held in the middle of lunar February
each year for praying “water and rain” for fresh and good crops.
The festival includes two parts: There is a Tet pole with sky,
ground, underwater objects in order to express diverse life, the
items for this festival include labor products such as: food, fruits,
clothes, production tools brought to the god for praying good
weather conditions and good health and conditions for people
in the village. At the festival, traditional games will be held such
as: throwing a ball, crossbow shooting, hitting tok mak and Thai
dances. Praying for rain festival is considered as public cultural
activity attached to the spiritual and belief life of Thai people in
Moc Chau.
Address: Na Bo village, Muong Sang commune, Moc Chau
district.

2.2. Lễ hội Hết Chá
Lễ hội Hết Chá của người Thái Trắng, bản Áng, xã Đông Sang
được tổ chức thường kỳ vào mùa xuân (cuối tháng 3, đầu tháng
4 dương lịch) để tạ ơn những người thầy mo đã chữa khỏi bệnh
cho dân bản, tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần linh đã giúp cho con
người duy trì được cuộc sống bình an, cầu cho mưa thuận gió
66

Cẩm nang du lịch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Het Cha festival of Thai Trang people at Bang village, Dong
Sang commune is held regularly in the Spring (at the end of
March and in the beginning of April of calendar year) to thank
those oracles who cured villagers, thank the heaven and earth,
ancestors, gods which help people maintain a life of peace, pray
for good weather conditions to good harvests and etc.
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2.2. Lễ hội Hết Chá

2.2. Het Cha festival

hòa để mùa màng bội thu…

At the festival, there are two xang cha poles attaching with
many bamboo flowers, bees, mites, brilliant five - colour thread,
especially bauhinia variegate, ma flowers; items for the festival
include rice, eggs, sticky rice, meat, Chung cakes, wine. At the
spraying festival, there are 01 main oracle and two of his/ her
assistants, a person in charge of playing reed flute, 1 person
in charge of swordsmanship; At the festival, there are public
activities such as: cha dances, going cross bamboo bridges,
throwing con balls and etc, especially unique folk games for
praising love, advising people to be hard working. The festival
is considered to attach the communities, families, meet spiritual
and belief needs of Thai people.

Năm 2015, lễ hội Hết Chá của người Thái ở Mộc Châu đã
được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch công nhận là di sản văn
hóa Phi vật thể cấp quốc gia.
Lễ bao giờ cũng có hai cây xặng chá gắn rất nhiều hoa tre,
con ong, con ve, chỉ ngũ sắc rực rỡ, đặc biệt phải có hoa ban,
hoa mạ; 3 mâm lễ gồm có gạo, trứng, xôi, thịt lợn, bánh trưng,
rượu. Trong lễ cúng có 01 thầy mo chính và 02 thầy phụ lễ,
một thầy thổi pí mùn (sáo lưỡi gà), 01 thầy nhẩy múa kiếm; Hội
là những sinh hoạt cộng đồng như: xòe chá, đi cầu kiều, ném
còn…, độc đáo nhất là trò diễn xướng dân gian ca ngợi tình yêu,
khuyên dạy con người phải chăm chỉ lao động. Lễ hội là sự gắn
kết cộng đồng, dòng họ, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng
cho đồng bào dân tộc Thái. khuyên dạy con người phải chăm
chỉ lao động. Lễ hội là sự gắn kết cộng đồng, dòng họ, đáp ứng
nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào dân tộc Thái.

In 2015, Het Cha festival of Thai people in Moc Chau was
recognized as national - level intangible cultural heritage by the
Ministry of Culture, Sports and Tourism.
- Address: Banyan tree of Community cultural house of Ang
village, Dong Sang commune, Moc Chau district.

Địa chỉ: Cây đa Nhà văn hóa cộng đồng bản Áng, xã Đông
Sang, Mộc Châu.
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2.3. Hội trà cao nguyên Mộc Châu

2.3.Tea festival in Moc Chau steppe

Chè ở Mộc Châu là giống chè Shan Tuyết hàng trăm năm tuổi,
được trồng đại trà từ năm 1958 tập trung nhiều ở thị trấn Nông
Trường, xã Tân Lập, Chiềng Sơn, Phiêng Luông có trên 1850ha,
hiện nay còn trồng thêm các giống nhập ngoại Olong, Bát Tiên,
Kim Tuyên... Sản phẩm chè Mộc Châu được xuất khẩu sang thị
trường nhiều nước như: Nhật Bản, Đài Loan và Pakistan….

Tea in Moc Chau is Shan Tuyet tea with hundreds of years
old, mainly grown since 1958 in many farm towns, Tan Lap
commune, Chieng Son, Phieng Luong communes with over
1850ha in area, currently, a lot of imported seedling such as
Olong, Bat Tien, Kiem Tuyen and etc is grown. Moc Chau tea
products are exported to the markets in many countries such as;
Japan, Taiwan, Pakistan and etc.

Hội trà Cao nguyên được tổ chức vào tháng 4 năm hàng năm
với nhiều hoạt động thú vị như: thi hái chè, thi tìm hiểu, giới
thiệu kiến thức trồng, chăm sóc cây chè; vinh
danh những người trồng chè và chế biến
chè tiêu biểu; thi trưng bày sản phẩm
trà; thi pha trà; tham quan đồng chè…
Hội Trà là niềm tự hào của những
người trồng, chế biến chè trên
cao nguyên, góp phần thu hút du
khách gần xa đến với Mộc Châu.
Địa chỉ: Công ty chè Mộc Châu,
tiểu khu Chè Đen, thị trấn Nông
trường, Mộc Châu

2.4. Ngày hội hái quả
Cây mận hậu được trồng tại Mộc Châu vào năm 1978, hiện có
trên 500 ha được trồng nhiều ở thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông
Trường, xã Tân Lập. Giống mận hậu Mộc Châu quả to, màu sắc
đẹp.
Ngày hội hái quả được tổ chức thường niên vào tháng 5, tại
thung lũng mận Nà Ka, thị trấn Nông Trường. Du khách sẽ được
tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như thi hái mận, tìm hiểu,
giới thiệu kiến thức về quả mận, tham gia các hoạt động thể
thao dân tộc, các trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co, đẩy
gậy... Điểm nhấn thú vị là du khách được tự tay hái và thưởng
thức những trái mận tươi ngon ngay tại vườn. Tất cả tạo nên
không khí vui tươi, độc đáo khó tìm thấy ở những
vùng miền khác trong cả nước.

Tea festival in the steppe is held in April of each year with
many exciting activities such as: Picking up tea, finding out and
introducing knowledge of planting, caring for tea, honoring
people planting and processing tea very well; exhibiting tea
products, processing teas, visiting tea fields and etc. The tea
festival is a pride of people planting, processing tea in the
steppe, contribute to attraction of tourists to Moc Chau.
- Address: Moc Chau Tea Company, Che Den subarea, Nong Truong town, Moc Chau district.

2.4. Fruit picking festival
Plum trees have been planted in Moc
Chau since 1978 with over 500ha in Moc
Chau town, Nong Truong town, Tan Lap
commune. Moc Chau plums produce huge,
beautiful colour fruits.
Fruit picking festical is held annually in May, in Na Ka plum
valley, Nong Truong town. The tourists will participate in many
attractive activities such as picking up plum fruits, finding
out, introducing knowledge of plum fruits, participating in
traditional sport activities, folk games such as cock fighting,
tug, push sticks and etc. One of the exciting point is when
the tourists can pick up and enjoy fresh plum fruits in the
gardens. All said things create funny and unique

Địa chỉ: Thung lũng mận Nà Ka,
Tiểu khu 34, xã Tân Lập, Mộc Châu.
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2.5. Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu
Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu được tổ chức từ
ngày 30-8 đến ngày 2-9 hàng năm, nơi bản sắc văn hóa các
dân tộc được tôn vinh. Ngày hội thu hút hàng vạn đồng bào của
huyện, của tỉnh và đồng bào dân tộc Mông các tỉnh lân cận như
Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Giang Yên Bái, Lào Cai. Tới Mộc Châu
vào dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào dòng người nô nức
trẩy hội, mải miết với phiên chợ tình độc đáo, ngất ngây với chợ
thổ cẩm rực rỡ sắc màu, rộn ràng với văn hóa cộng đồng đường
phố, ngả nghiêng bên chén rượu ngô, bát thắng cố và hội thi
ẩm thực, say sưa trong tiếng trống, tiếng chiêng, điệu khèn hòa
cùng vũ điệu tươi vui, cùng giã bánh dày, tung còn, ném pao,
đánh tu lu, đẩy gậy, rồng ấp trứng...
Đến Mộc Châu tham gia ngày hội văn hóa để đắm mình trong
không gian văn hóa đặc sắc, ra về rồi còn thấy nhớ, thấy yêu
hơn mảnh đất cao nguyên mộc mạc, nên thơ, ấm áp tình người.
Địa chỉ: Trung tâm thị trấn Mộc Châu.

2.6. Hội thi Hoa hậu bò sữa
Mộc Châu là một trong những nơi đầu tiên chăn nuôi bò sữa
ở Việt Nam từ năm 1958, đến nay tổng đàn lên tới gần 20 nghìn
con, với nhiều giống bò sữa của Cu Ba, Úc, Hà Lan…

2.4. Fruit picking festival
atmosphere not found in other regions in the whole country.
Address: Na Ka Plum Valley, Sub-Area 34, Tan Lap Commune.

2.5. Cultural festival of Moc Chau ethnic groups
Cultural festival of Moc Chau ethnic groups is held from
August 30 to September 2 of each year, where cultural
identity of the ethnic groups are honored. The festival attracts
thousands of people in the districts, province and Mong people
in surrounding provinces such as Thanh Hoa, Hoa Binh, Ha
Giang Yen bai, Lao Cai. In Moc Chau in this season, the tourists
can participate in the crowded groups of people to join the
festival, unique and great love market with cups of corn wine,
Thang Co dishes and culinary competitions, in the sounds of
drums, gongs, trumpets with funny tones as well as processing
day cakes, throwing con balls, throwing pao balls, playing tu lu,
pushing sticks, dragon hatching and etc.
Let us come to Moc Chau to participate in the cultural festival
in the unique cultural space and always remember this poetic
place with warm love of people in here when departing.
Address: Center of Moc Chau town.

2.6. Contest of miss dairy cow
Moc Chau is one of the first places breeding dairy cows in
Vietnam since 1958, there are totally nearly 20 thousand units,
with many types of dairy cows of Cuba, Australia, Netherlands
and etc.
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2.6. Hội thi Hoa hậu bò sữa

2.6. Contest of miss dairy cow

Hội thi Hoa Hậu bò sữa của Công ty Cổ phần giống bò sữa
Mộc Châu được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 hàng năm. Đây
là một hội thi độc đáo, có một không hai nhằm tôn vinh những
người chăn nuôi bò sữa. Những “cô bò” tham gia hội thi được
thắt nơ, chải chuốt thật đáng yêu, tự tin bước ra khán đài trình
diễn để chấm giải và bình chọn. Tiêu chuẩn chọn “hoa hậu bò”
rất khắt khe. Các “cô bò” phải có ngoại hình đẹp, cân đối, trọng
lượng đảm bảo, đặc biệt sản lượng và chất lượng sữa phải đạt
mức kỷ lục. Tới đây, du khách sẽ được thưởng thức các sản
phẩm từ sữa tươi và tham gia một sự kiện đặc biệt-lựa chọn cho
mình cô “Hoa hậu Bò” yêu thích nhất.

The contest of miss dairy cow of Moc Chau dairy Joint Stock
Company is held on October 15 of each year. This is a unique
festival in order to honor farmers for dairy cows. “Cows” in the
contest are tied with knots and cared for lovely to go to the
stage for scoring and voting. Voting standard for “miss cow” is
very strict. “Cows” shall have good appearance, be balanced,
guaranteed weight, specially, their yield and quality of dairy
shall reach maximum level. In here, the tourists will enjoy fresh
dairy products and participate in a special event - selecting the
greatest “cow”.

Hội thi “Hoa hậu bò sữa” thực sự là ngày hội của những người
chăn nuôi bò trên thảo nguyên, là điểm nhấn thu hút du khách
gần xa đến với Châu Mộc.
Địa chỉ: Công ty Cổ phẩn Giống bò sữa
Mộc Châu, Tiểu khu Cơ quan, Thị trấn
Nông trường, Mộc Châu.

2.7. Giải chạy Marathon Mộc Châu
Đây là cuộc đua thứ ba trong chuỗi
các cuộc đua địa hình của Topas, đơn
vị tổ chức Vietnam Mountain Marathon và
Vietnam Jungle Marathon.
Cuộc đua diễn ra vào tháng 1 hàng năm, đúng thời điểm hoa
đào, mận bung nở, tạo nên một không gian chạy bộ hoàn toàn
khác biệt, không giống bất kỳ một cuộc đua nào khác.
Cung đường sẽ chạy qua nhiều loại địa hình và cảnh sắc khác
nhau, du khách sẽ được khám phá các làng dân tộc thiểu số ẩn
mình trong những dãy núi trùng điệp, nơi xe hơi không tới được.
Cung đường sẽ xuyên qua những cánh đồng hoa trắng, những
đồi chè mướt xanh và những vườn cây ăn quả. trên những con
đường hoàn toàn có thể chạy được.
Giải gồm các cự ly chạy 10, 21, 42, 70km.
- Đăng ký tại: www.vietnamtrailseries.com
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The contest of “miss dairy cow” is really a festival of cow
farmer in the steppe, a attractive point for tourists to Moc Chau.
- Address: Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock
Company, Co Quan Sub-area, Nong Truong Town.

2.7. Moc Chau Marathon
This is the third race in the Topas series of terrain races - the
organizer of Vietnam Mountain Marathon and Vietnam Jungle
Marathon.
The race takes place in January every year, right at the time
of cherry and plum blossoms bloom, creating a completely
different running space, unlike any other race.
The route will run through many different terrain types and
landscapes, visitors will discover the ethnic minority villages
hidden in the mountain ranges, where cars can not reach. The
route will pass through
white flower fields,
green tea hills and
orchards on the roads
which can run.
The race consists
of running distances
10,21.42 70km.
Register
at:
www.
vietnamtrailseries.com
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2.8. Tết đồng bào

2.8. Community tet holidays

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu là nơi sinh sống của 12 dân
tộc anh em, nơi hội tụ của nhiều bản sắc văn hóa độc đáo. Trong
nền văn hóa đa sắc ấy, tết truyền thống của đồng bào như một
điểm nhấn, biểu trưng đầy đủ, trọn vẹn và cốt lõi giá trị văn hóa
của mỗi dân tộc. Du khách đến đây, hãy một lần tham gia và
hòa chung không khí với tết của đồng bào. Đó sẽ là những trải
nghiệm khó quên trong cuộc đời.

Moc Chau, Van Ho have 12 ethnic groups, with many unique
cultural identities. In such unique cultural identities, traditional
tet holidays of the ethnic groups are typical characteristics for
core cultural value of each
ethnic group. When
the tourists come
to here, let use
participate in the
atmosphere with
such tet holidays.
This will be a
unique experience
during the life.

Tết người Mông
Tết của người Mông thường kéo dài từ mùng một đến mùng
mười tháng Chạp.
Tết người Mông không thể thiếu gà trống, cành tre, hòn đá,
giấy được làm bằng cây giang non. Đàn ông dùng cành tre lau
dọn nhà cửa, thay giấy trên bàn thờ, cắt tiết gà và nhổ lông cổ
rồi dán lên giấy treo ở vách giữa nhà, cắt giấy thành hình mắt
con hổ dán lên các cửa, tường quanh nhà và công cụ sản xuất,
nướng hòn đá đặt giữa nhà cho tất cả thành viên trong nhà
bước qua với mong muốn xua đi những gì xấu, đón điều tốt lành.
Mâm cỗ Tết của người Mông
không thể thiếu bánh dày và thịt
luộc để cúng tổ tiên, trời đất.
Người Mông không ăn rau,
cơm chan vào sáng mùng
Một. Từ ngày Mùng 4,
người Mông tổ chức nhiều
hoạt động văn hóa, trò chơi
dân để đón xuân như múa khèn,
đánh tu lu (đánh cù), ném pao, Rồng ấp trứng...
Nhẩy khèn (Nhảy Tha Khềnh): là một vũ điệu độc đáo thể hiện
sức mạnh, linh hoạt, là sự hòa điệu giữa vũ điệu, âm nhạc và
tâm hồn. Nhảy khèn có từ 1 đến 3 người thổi, có nhiều động tác
cho nhiều người cùng nhảy.
Ném Pao: Là trò chơi của trai gái Mông mỗi dịp Tết đến. Con
trai người Mông tìm vợ thì thổi Khèn, phụ nữ Mông đảm đang
phải biết làm quả Pao. Sự khéo léo của người ném Pao là không
để cho Pao rơi xuống đất. Cùng ném Pao và trao nhau tình cảm.
Người con trai mến cô gái nào thì giữ quả Pao để lấy cớ đến nhà
bày tỏ tình cảm.
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Mong people Tet holidays

Tet holidays of Mong people
often last from the 1st day to the 10th
day of the lunar February.
Tet holidays of Mong people shall
have cocks, bamboo, stone, paper
made of young giang trees. Men use the
bamboo to clean their housings, replace
paper on the alter, kill the cock and then
stick the paper on the wall in the middle of the housing, cut
such paper into the tiger-eye images to stick on the door, walls
of the housing and production tools, burn the stones to be
placed in the middle of the housing so that all family members
go through for the purposes of preventing bad things and
welcoming good things.
Tet holiday mane of Mong people shall have day cakes and
boiled meat to the ancestors, heaven and earth. Mong people
do not eat vegetables, wet rice in the morning of the 1st day.
On the 4th day, Mong people hold many cultural activities, folk
games to welcome the spring such as khen dance, playing tu lu
(playing cu), throwing pao balls, Dragon Hatchery and etc.
Khen dance (Tha Khenh dance): is a unique dance presenting
the power, flexibility, harmony between dance, music and soul.
Khen dance includes one to three people, with many actions for
many people.
Handbook of Moc Chau National Tourist
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2.8. Tết đồng bào

2.8. Community tet holidays

Tết người Dao
Người Dao Tiền ở Mộc Châu ăn Tết từ 29 tháng
chạp đến ngày mùng 3 tháng giêng. Nét nổi bật là
Tết dòng họ.
Mỗi dòng họ có một bàn thờ chung, mỗi gia đình trong
dòng họ sẽ góp gạo, rượu, thịt... để cúng vào đêm 30 tết. Mâm
lễ cúng gồm bánh chưng, con chuột (hoặc sóc), gà luộc và đặc
biệt không thể thiếu thịt chua, rượu hoẵng, một cây ma cấu
đéng bằng tre vầu gắn lên đó các con vật được nặn bằng cơm
nếp, hai cây mía. Họ tổ chức múa kiếm, múa chuông
để tạ ơn tổ tiên, nhớ về ông tổ Bàn Vương.
Múa Chuông: Với đạo cụ chính là chiếc
chuông nhỏ bằng đồng kết hợp với trống,
chiêng, tù và, kèn đồng…các chàng trai,
cô gái người Dao say mê trong điệu
múa Chuông rộn rã. Vừa múa họ vừa hát
những bài hát cổ xưa mô phỏng quá trình
mưu sinh trên đất mới, dựng vợ, gả chồng,
sinh con trong từng gia đình, dòng họ.

Mong people Tet holidays

Throwing pao balls: a gam of Mong girls and boys on Tet
holidays. Mong boys who find their wives will play the trumpets,
Mong girls who are perfect shall know how to make pao balls.
The ingenuity of people throwing Pao balls is not let ones to fall
to the ground. They throw pao balls and give sweet love to each
other. A boy love any girl, he will keep a pao ball to express his
love to such girl.
Dao people Tet holidays

Tết người Thái
Người Thái Mộc Châu ăn tết từ ngày 29 tháng chạp đến ngày
mùng 10 tết. Mâm cơm cúng gồm bánh trưng đen và trắng, xôi,
cá nướng, gà luộc, thịt hun khói, không thể
thiếu thịt chuột đá, hoa và nõn cây
chuối rừng... họ quan niệm có
đủ sinh vật dưới mặt đất,
trên bầu trời, sắp đặt
theo ngũ hành
âm
dương
ngoài ra còn
có vải thổ
cẩm, vòng
bạc. Sáng
mùng
Một
tết, người Thái
có tục đi lấy nước ở
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Tet of Dao Tien people in Moc Chau lasts from December 29
to January 03. The highlight is clan festival.
Each family has a common altar, each family in their clan
will contribute rice, wine, meat ... to worship at the night of
December 30. The rituals trays include sticky rice cake, mice
(or squirrels), boiled chicken and especially sour meat, roe deer
wine, a bamboo cane with animals made from sticky rice, two
cans are indispensable. They held sword, ring dancing to thank
the ancestors and remember Ban Vuong ancestor.
Bell Dance: With small brass bell combined with drums,
gongs, horns and brass ... Dao boys, girls delight in boisterous
Bell dances. They dance and sing ancient songs simulating
livelihood process on the new land, marriage, birth giving in
each family and clan.
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2.8. Tết đồng bào

2.8. Community tet holidays

Tết người Thái

Thai people Tet holidays

suối hoặc mó. Họ cho rằng, nước mang đến điều may mắn trong
năm mới, sự tốt tươi cho mùa màng. Trong ngày tết người Thái
thường tổ chức các trò chơi dân gian như: múa xòe, ném còn, đi
cà kheo, Tok Mak Lẹ...
Múa xòe: Thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện, gắn bó,
cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng, điệu khèn, câu khắp làm
lay động núi rừng gọi mời, níu chân du khách.
Tok Mak Lẹ: Đây là trò chơi dân gian chỉ dành cho phụ nữ
thể hiện sự khéo léo, linh hoạt. Tok mak lẹ có cách chơi đơn
giản nhưng mang lại không khí náo nhiệt, sôi động. Người chơi
không phân biệt tuổi tác, thứ bậc say sưa hòa cùng tiếng trống,
tiếng chiêng rộn ràng, thắt chặt tình đoàn kết.

3. Ẩm thực
Cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng nhiều đặc sản ngon và lạ, khi
tới đây bạn nên thưởng thức một lần như: xôi ngũ sắc, cá suối,
Cá nướng (Pa Pỉnh Tộp), thịt gác bếp, cá hồi, bê chao, lợn bản,
gà đồi; khoai sọ mán, cải mèo, nậm pịa, các loại rau rừng.
Xôi ngũ sắc
Còn gọi là xôi tình yêu, là nét văn
hóa ẩm thực độc đáo của người Thái,
được làm từ gạo nếp nương, chọn
bỏ hạt gãy, nhỏ, ngâm với nước lá cây
(khảu cắm) tạo thành các màu xôi khác
nhau: trắng, tím, đỏ, vàng, xanh... tượng
trưng cho âm dương ngũ hành, tình đoàn
kết các dân tộc anh em. Món xôi ngũ sắc
thơm, dẻo cùng màu sắc hòa quyện hấp dẫn.

New year Festival of Thais in Moc Chau is from December
29 to January 10. The ritual trays include black and
white sticky rice cake, boiled sticky rice, grilled fish,
boiled chicken, bacon. Mice, flowers and peeled
banana trees are indispensable... They have
enough creatures conceived ground, in the sky,
arranged according to the five elements of yin
and yang in addition to brocade, silver ring. New
Year’s Day morning, the Thais have further to collect
water in streams or battered. They said that the water brings
good luck in the new year, the lush crops. In the Thai new year
often organize traditional games such as dance spreading,
throwing, walking on stilts, Tok Mak le ...
Spread dance: Demonstrating solidarity, friendliness,
closeness with drums, gongs bustling, praise dance shooking
the mountains and forests around inviting, binding feet of
travelers.
Tok Mak Le: This is a folk game for women only showing
ingenuity, flexibility. Tok Mak le is a simple gameplay while
bringing bustling atmosphere. People play together regardless
of age, level with throbbing drums, gongs, tightening
solidarity.

3. Cuisine
Moc Chau is widely known for delicious and exotic
specialities. Once visiting here, you should not miss tasting
such culinary delights as: five-color xôi, spring fish, grilled fish
(Pa Pỉnh Tộp), highland style bacon, salmon, deep-fried veal,
home-raised pig, hill chicken; Man taro, Miao cai, nậm pịa, wild
vegetables.
Five color sticky rice

Cá suối
Là một trong những đặc sản nức
tiếng của lưu vực sông Đà. Cá suối bé,
thân thuôn dài, tròn lẳn. Cách chế biến
ngon và đơn giản nhất là chiên vàng
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Or sticky rice of love represents a unique culture of Thai
people. The main ingredient is full-shaped sticky rice, which
is soaked in five kinds of leave essence solution (khảu cắm)
to colorize the rice: white, purple, red, yelllow and green. This
xoi symbolizes five elements of yin and yang, the solidarity of
ethnic groups. Five-color xoi is sticky, aromatic and mouthHandbook of Moc Chau National Tourist
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3. Ẩm thực
Cá suối
để thịt và xương cá đều giòn tan.
Cá nướng
Hay còn được gọi là Pa Pỉnh Tộp. Cá được mổ dọc sống lưng,
ướp gia vị: xả, mắc khén, các loại rau thơm, tỏi, ớt... rồi gập đôi
theo chiều ngang, nướng trên than hồng. Cách tự nhiên nhất để
thưởng thức món này là gỡ cá bằng tay, ăn cùng xôi ngũ sắc.

3. Cuisine
Five color sticky rice

wateringly colorful.
Spring fishes

This should be one of crowned delicacies of Da River Basin
area. Spring fish are small, elongated-shaped and circular.
The best recipe for spring fishes is deepfrying as such the fish
bones and flesh become brittle.
Grilled fishes

Or Pa Pỉnh Tộp. Fishes are pecked along the back, then
soaked in spices: lemongrass, mac khen, herbs, garlic, chili, etc.,
then doubled vertically and grilled over charcoal. The most
natural way to enjoy this dish is to remove the fish by hand and
eat with five color sticky rice.

Thịt gác bếp
Là đặc sản nổi tiếng vùng Tây Bắc. Thịt được lựa chọn kĩ từ
những miếng thịt tươi ngon nhất, đem ướp gia vị của đồng bào
dân tộc, đặc biệt là mắc khén. Thịt được xiên vào que tre, gác
lên giá bếp cho khô dần. Khi thưởng thức, du khách sẽ cảm nhận
được vị ngọt và hương thơm của gia vị ướp cùng.
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Highland style bacon

Is a famous specialty of the Northwest. The meat is carefully
selected from the freshest pieces of meat, marinated with
spices from ethnic minorities, especially Mac Khen. The meat is
skewered on a bamboo stick, placed on the kitchen counter to
dry gradually. When enjoying, visitors will feel the sweetness
and aroma of the seasoning.
Handbook of Moc Chau National Tourist
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3. Cuisine
Deep-fried veal

3. Ẩm thực
Bê chao
Nguyên liệu làm bê chao ngon nhất là bê sữa được khoảng
01 tuần tuổi. Thịt bê được thái thành từng miếng nhỏ, ướp gia vị
rồi chao qua dầu sôi. Miếng thịt bê non, mềm, ngọt, vị ngậy mà
không ngấy, tạo hương vị khó quên.
Cá hồi
Vốn là loài cá sống ở vùng nước lạnh, trong những năm gần
đây cá hồi được nuôi ở huyện Mộc Châu, nơi khí hậu quanh năm
mát mẻ. Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao, thịt có màu hống, thớ
thịt to, ít tanh so với các loài cá khác, được chế biến thành nhiều
món ngon như: gỏi, xông khói, chả, chiên, lẩu, cháo...
Lợn bản
Là giống lợn địa phương, nuôi theo hình thức thả rông, thức
ăn chủ yếu là rễ cây, rau, củ... Chính vì thế những con lợn này
thịt chắc, nhiều nạc, thơm, ngon, có hương vị riêng không cần
gia vị quá cầu kì. Lợn bản thường được chế biến thành các món
đặc sản như: luộc, hấp, nướng, hun khói, xào...
Gà đồi
Đến Mộc Châu bạn sẽ được thưởng thức món gà đồi hay gà
đi bộ được nuôi thả tự nhiên trên đồi, nên khi
ăn cảm nhận rõ độ chắc của thịt. Gà
đồi chỉ khoảng trên dưới 1kg,
chế biến thành nhiều món như
nướng, luộc, hấp...nhưng ngon
nhất là chấm với gia vị đặc
trưng của người thái.
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The best ingredient for deep-fried veal
is young veal of about 01 weeks old. Veal
meat is sliced, marinated and deeply fried in
boiling oil. Each piece of veal then becomes soft,
sweet, tasty yet not over-greasy and gives eaters
unforgettable experience.
Salmon

Destined to cold waters habitat, for recent years salmons
have been raised in Moc Chau district, where a cool climate
presents all year round. Salmon has high nutritional value with
red flesh and large fiber. Salmon is less fishy than other fishes.
It is cooked into many delicious courses such as salad, smoked,
cha, deep-fried, hot-pot, porridge, etc.
Home-raised pig

This is a local pig breed which is raised by running loose.
Pigs’ main foods are roots, vegetables, etc. That is why their
meat is firm, lean and uniquely aromatic without spices. The
pig is often cooked in such way as boiled, steamed, grilled,
smoked, and fried.
Hill chickens

Visiting Moc Chau gives you a chance to enjoy courses
of hill-chicken or chicken running loose on hills. This kind
of husbandry makes the firmness of the chicken meat. Each
chicken weighs only around 1kg. A lot of
recipes are available for hill chicken,
namely grilled, boiled and
steamed, however, the
best course should be
boiled chicken coming
with Thai spices.
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3. Ẩm thực
Khoai sọ mán
Vỏ tía, ruột vàng, là loại khoai của người Dao tại Mộc Châu.
Khoai sọ mán thường được ninh với nước xương, khi chín có
màu vàng ươm như màu mỡ gà nhưng không bở tung, ăn vừa
dẻo, vừa thơm.
Cải mèo
Là loại cải của ngươi Mông trồng tự nhiên quanh nương rẫy,
thường chỉ có vào mùa
đông và mùa xuân. Cải
mèo được chế biến
thành nhiều món
như: lẩu, xào song
song phổ biến nhất
là luộc. Cái vị đăng
đắng, ngăm ngăm
quyện với vị ngọt, thơm,
vị mặn của nước mắm, cái bùi,
béo của lòng đỏ trứng gà, tất cả hòa
thành một hương vị mê hoặc.

3. Cuisine
Man taro

This purple skinned and golden pulped taro is typical
delicacy of Dao people in Moc Chau. Man taro is usually fineboiled with bone stock and it turns chicken-greaselike yellow
when ripened but not crumbly. It is rather sticky and fragrant.
Miao musstard plant

Mong people grow this vegetable wildly around their
fields in the mountains, usually only in winter and spring.
Miao musstard is cooked into many dishes such as soup
and fried, but the most common course is boiled. The bitter
taste mingled with the sweetness and salty fragrance of fish
sauce, and the fleshy and greasiness of egg yolk, all make an
enchanting flavor.
Bitter bamboo shoots

Bamboo shoots can be boiled and eaten with salt and
chili, otherwise stir-fried with beef. Those fond of bitter
taste may enjoy roasted fresh bamboo shoots. The tongue
bitterness mingled with pungent cham cheo is just far-enough
unforgettable for eaters.

Măng đắng
Măng có thể chế biến thành các món ăn như: luộc chấm muối
ớt, xào thịt bò. Những người thích vị đắng có thể để nguyên
măng tươi đem nướng, vị đắng vương nơi đầu lưỡi hòa cùng vị
cay nồng của chẩm chéo cùng vị ngọt vừa đủ sẽ là hương vị khó
quên với du khách.
Thắng cố
Là món ăn đặc sản của người Mông, thắng cố được chế biến
từ thịt ngựa tươi, chọn kỹ cùng lục phủ, ngũ tạng, sau đó ướp
gia vị như: xả, gừng, hạt tiêu, mắc khén, thảo quả, rau răm, lá
đắng... thả vào nồi nước xương ngựa, nội tạng, tiết ninh nhiều
giờ đồng hồ. Thưởng thức thắng cố ta cảm nhận vị béo ngậy,
thơm bùi, da rất giòn, nhai kỹ cảm thấy vị ngọt đậm, bát thắng
cố được nhâm nhi cùng chén rượu ngô thơm nồng giúp du
khách xua tan cảm giác giá rét của núi rừng cao nguyên.
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Thang co

This is a specialty of Mong people. It is made from carefully
selected fresh horse meat and horse organs marinated in spices
such as lemongrass, ginger,
pepper, mac khen,
cardamom, laksa
leaves, bitter
leaves, etc.
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3. Ẩm thực
Nậm Pịa
Là món ăn đặc trưng của người thái, nguyên liệu của nậm pịa
là nội tạng của các loại động vật ăn cỏ gồm: Dạ dầy, tiết lòng,
tim, gan, phèo phổi...thái nhỏ và phần dịch nằm giữa đoạn dạ
dày và ruột già. Nậm pịa có khả năng tiêu độc, tốt cho tiêu hóa
và có tác dụng giải rượu.

3. Cuisine
Thang co

All ingredients are dropped in a pot full of horse bone stock,
organs and horse blood that has been boiled for several hours.
Thang co is greasy, aromatically fleshy, and crispy. Those
chewing finely may find the dish deeply sweet. Eating thang
co while sipping a fragrant cup of corn liquor warms visitors
against the highland coldness.
Nam Pia

This is the signature dish of Thai people. Raw materials
for Nam Pia are the organs of herbivore animals including:
stomach, blood, heart, liver, guts (all are chopped) and the
juice between stomach and intestine. Nam Pia is a healer
of disinfection, good for digestion and wiping the effect of
alcohol.
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PHẦN III

Di chuyển đén Mộc Châu

PART II
Moving to Moc Chau

1. Hướng dẫn Đến Khu du lịch QG Mộc Châu bằng
xe khách
Từ Hà Nội đến Mộc Châu
Xe khách từ Hà Nội đi Mộc Châu khoảng 4 đến 5 tiếng. Bạn có
thể bắt xe đi Mộc Châu tại các bến xe như Mỹ Đình, Yên Nghĩa,
Giáp Bát

1. Directions to the National Tourist Area by bus
From Hanoi to Moc Chau

It takes about 4 to 5 hours to the coach go from Hanoi to Moc
Chau. You can catch the coaches to Moc Chau at bus stations
such as My Dinh, Yen Nghia, Giap Bat
Phone numbers of coach firms:

Điện thoại một số nhà xe:

- Bac Son bus firm: 02123.551.559

- Hãng Bắc Sơn: 02123.551.559

- Hai Van bus firm: 0328.262.626 - 0982.333.866

- Hãng xe Hải Vân: 0328.262.626 - 0982.333.866

- Limousine Xuan Trang Moc Chau: 0981.559.551

- Limousine Xuân Tráng Mộc Châu: 0981.559.551

- Limousine Nhat An Moc Chau: 033.878.2626

- Limousine Nhật An Mộc Châu: 033.878.2626
- Limousine Bắc Sơn Sơn La: 0968.579.589
- Nhà xe Hưng Soái Mộc Châu: 0828.446.666
- Nhà xe Ka Linh Mộc Châu: 0818.868.222
- Nhà xe Tuấn Hiền Mộc Châu: 0986.373.999
Từ các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Miền Trung
Các xe chuyên tuyến Hà Nội - Sơn La và Sơn La đi các tỉnh
Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình Hải Phòng, Quảng
Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc… đều đi qua Mộc Châu.

- Limousine Bac Son Son La: 0968.579.589
- Hung Soai Moc Chau bus firm: 0828.446.666
- Ka Linh Moc Chau bus firm: 0818.868.222
- Tuan Hien Moc Chau bus firm: 0986.373.999
From Red River Delta and Central provinces to Moc Chau

The specialized coach firms of Hanoi - Son La and Son La
routes going to Thai Nguyen, Hai Duong, Hung Yen, Thai Binh,
Hai Phong, Quang Ninh, Bac Giang, Bac Ninh, Nghe An, Ha Tinh,
Phu Tho, Vinh Phuc provinces, etc. all go through Moc Chau.
- Bac Son coach firm: 02123.551.559
- Hai Phong - Quang Ninh coach: 0916.723.669 - 0916.743.669

- Hãng Bắc Sơn: 02123.551.559

- Tuyen Quang - Dien Bien coach: 0983.907.575

- Xe Hải Phòng - Quảng Ninh: 0916.723.669 - 0916.743.669

- Ninh Binh - Thai Binh coach: 0982.332.866

- Xe Tuyên Quang - Điện Biên: 0983.907.575

- Vinh Phuc coach: 0963.699.066 - 0963.699.055

- Xe Ninh Bình - Thái Bình: 0982.332.866

- Bac Ninh - Bac Giang coach: 0918.699.055 - 0919.699.055

- Xe Vĩnh Phúc: 0963.699.066 - 0963.699.055

- Thai Nguyen coach: 0976.178.810 - 0969.557.699

- Xe Bắc Ninh - Bắc Giang: 0918.699.055 - 0919.699.055
- Xe Thái Nguyên: 0976.178.810 - 0969.557.699

- Ha Tinh coach: 0941.791.969
- Hai Van coach firm: 0328.262.626 - 0982.333.866

- Xe Hà Tĩnh: 0941.791.969
- Hãng xe Hải Vân: 0328.262.626 - 0982.333.866
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1. Hướng dẫn Đến Khu du lịch QG Mộc Châu bằng
xe khách
Từ Điện Biên, Sa Pa, Yên Bái đi Mộc Châu
Các nhà xe chuyên tuyến Điện Biên - Hà Nội và Điện Biên
đi các tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình Hải
Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú
Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang hầu hết đều đi qua Mộc Châu. (xe
khách từ Điện Biên đi Mộc Châu khoảng 3 đến 4 tiếng)
- Nhà xe Điện Biên - Hà Nội, Giáp Bát, Mỹ Đình, Thái Bình,
Nghệ An, Tuyên Quang, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Việt Trì:
0982.444.667
- Nhà xe Điện Biên - Hà Nội, Gia Lâm, Hưng Yên, TP Hải
Dương, Hải Phòng: 0965.763.899 - 0961.503.899
Hiện tại từ Sapa, Yên Bái chưa có xe chạy thẳng về Mộc Châu.
Muốn đến Mộc Châu, bạn phải bắt xe khách về thành phố Sơn
La, sau đó đi xe khách từ Sơn La về Mộc Châu. Và ngược lại,
muốn từ Mộc Châu đi Sapa, Yên Bái, cũng phải bắt 2 chuyến xe.
- Sapa: xe chạy từ Sapa lúc 18h30, Đến Thành phố Sơn La 4h
sáng hôm sau. Từ đây, bắt xe sớm 5h hoặc 6h đi Mộc Châu sẽ
đến Mộc Châu lúc 7h30 hoặc 8h30.
Vé xe Sapa - Sơn La là 250.000 VNĐ/ vé (Nhà xe Đạo…
0967.380.345). Giá vé xe Mộc Châu - Sơn La là 100-200.000
VNĐ/ vé tùy loại xe.
- Yên Bái: Phải bắt xe 2 chặng. Từ Yên Bái đi Phù Yên
(0912.015.809, 0393.737.587, 0987.637.174) bắt tiếp xe từ Phù
Yên đi Mộc Châu.
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1. Directions to the National Tourist Area by bus
From Hanoi to Moc Chau

The specialized coach firms of Dien Bien - Hanoi and Dien Bien
routes going to Thai Nguyen, Hai Duong, Hung Yen, Thai Binh,
Hai Phong, Quang Ninh, Bac Giang, Bac Ninh, Nghe An, Ha Tinh,
Phu Tho, Vinh Phuc and Tuyen Quang mostly go through Moc
Chau. (it takes about 3 to 4 hours to the coach goes from Dien
Bien to Moc Chau)
- Coach firms Dien Bien - Hanoi, Giap Bat, My Dinh, Thai Binh,
Nghe An, Tuyen Quang, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Viet Tri:
0982.444.667
- Coach firms Dien Bien - Hanoi, Gia Lam, Hung Yen, Hai
Duong city, Hai Phong: 0965.763.899 - 0961.503.899
* Currently from Sapa and Yen Bai, there are no coaches go
straight to Moc Chau. To go to Moc Chau, you have to take a
coach to Son La city, then take a coach from Son La to Moc Chau.
And vice versa, if you want to go from Moc Chau to Sapa and
Yen Bai, you also have to catch 2 stages of coach.
- Sapa: the coach runs from Sapa at 6:30 PM, arrives in Son
La City at 4 am in the next morning. From here, if you catch the
coach early at 5am or 6am to Moc Chau, you will come to Moc
Chau at 7:30 am or 8:30 am.
Sapa - Son La coach ticket is VND 250,000 / ticket (Dao coach
firm… 0967.380.345). The coach ticket price of Moc Chau - Son
La is VND 100-200,000 / ticket depending on the type of coach.
- Yen Bai: Must catch 2 stages of coach. From Yen Bai to
Phu Yen (0912.015.809, 0393.737.587, 0987.637.174) continue
catching the coach from Phu Yen to Moc Chau.
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2. Đến Khu du lịch quốc gia Mộc Châu bằng phương
tiện cá nhân

2. Arriving at Moc Chau National Tourist Area
by personal means

- Từ Hà Nội: đi theo quốc lộ 6, qua Hòa Bình, đến Vân Hồ, Mộc
Châu hoặc qua Phú Thọ, Yên Bái, Phù Yên về Mộc Châu.

- From Hanoi: going along National Highway 6, through Hoa
Binh to Van Ho, Moc Chau or through Phu Tho, Yen Bai, Phu Yen
to Moc Chau.

- Từ Sapa đi qua đèo Ô Quý Hồ, Tân Uyên, Than Uyên (Lai
Châu), Quỳnh Nhai hoặc Mường La, Sơn La và về Mộc Châu.
(khoảng hơn 300km, thời gian di chuyển trung bình 7-8 tiếng)
- Từ Yên Bái, qua Thị xã Nghĩa Lộ, Phù Yên, và về Mộc Châu.
(khoảng 250km, thời gian di chuyển trung bình 5-6 tiếng).

3. Di chuyển tại Mộc Châu
Taxi

- From Yen Bai, going through Nghia Lo town, Phu Yen, and
to Moc Chau. (about 250km, average travel time of 5-6 hours).

3. Moving in Moc Chau
Taxi

- Taxi Thảo Nguyên: 02123.86.86.86

- Thao Nguyen Taxi: 02123.86.86.86

- Taxi Cao Nguyên: 02123.566.566

- Cao Nguyen Taxi: 02123.566.566

- Taxi Hương Sen: 02123.566.567

- Huong Sen Taxi: 02123.566.567

Xe du lịch
Xe 4-7-16 chỗ tại Mộc Châu: 0859.346.222
Xe máy và Xe đạp
Thuê xe đạp: Mộc Châu Retreat: 0945 747 207
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- From Sapa: going through O Quy Ho pass, Tan Uyen, Than
Uyen (Lai Chau), Quynh Nhai or Muong La, Son La and to Moc
Chau (more than 300km, average travel time of 7-8 hours)
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Touring cars

4-7-16 seat car at Moc Chau: 0859.346.222
Motorbikes and Bicycles

Rent a bicycle: 0945 747 207
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PHẦN IV
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PART IV
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1. Lưu trú

1. STAY

1.1. Khách sạn, nhà nghỉ

1.1. Hotel, Guesthouse

Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc
Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
ĐT: 02122.258.886 - Fax: 02122.258.886
Website: www.luxurymocchau.muongthanh.com.
Email: info@mocchau.muongthanh.vn

Moc Chau Muong Thanh Hotel

Address: Hoang Quoc Viet Street, Moc Chau farm town, Moc
Cau District, Son La province
Tel: 02122.258.886 - Fax: 02122.258.886
Website: www.luxurymocchau.muongthanh.com.
Email: info@mocchau.muongthanh.vn
Thao Nguyen Resort

Thảo Nguyên Resort
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Tiểu khu 32, Thị trấn Nông
trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
ĐT: 02123.869.666 - Fax: 02123.869.282
Website: www.thaonguyenresort.com.vn
Email: thaonguyenresort@gmail.com
Khách sạn Thảo Nguyên
Địa chỉ: Đường Thảo Nguyên, Tiểu khu Khí tượng, Thị trấn
Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
ĐT: 0213.869.999 - Fax: 02123.869.282
Website: www.khachsanthaonguyen.com
Email: khachsanthaonguyenmocchau@gmail.com
Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh
Sơn La.
ĐT: 02123.666.666

Address: Hoang Quoc Viet street, sub-region 32, Moc Chau
farm town, Moc Chau District, Son La Province.
Tel: 02123.869.666 - Fax: 02123.869.282
Website: www.thaonguyenresort.com.vn
Email: thaonguyenresort@gmail.com
Thao Nguyen Hotel

Address: Thao Nguyen Street, Khi Tuong sub-region, Moc
Chau farm town, Moc Chau District, Son la province.
Tel: 02123.869.999 - Fax: 02123.869.282
Website: www.khachsanthaonguyen.com
Email: khachsanthaonguyenmocchau@gmail.com
Huong Sen Hotel

Address: Sub-region 2, Moc Chau town, Moc Chau district,
Son La province.
Tel: 02123.666.666
Website: www.khachsanhuongsenmocchau.com
Email: huongsenmocchau@gmail.com

Website: www.khachsanhuongsenmocchau.com
Email: huongsenmocchau@gmail.com
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1.1. Hotel, Guesthouse

1.1. Khách sạn, nhà nghỉ

Sao Xanh Hotel

Khách sạn Sao xanh
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính, tiểu khu 14, thị trấn Mộc
Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
ĐT: 02123.789. 999

Address: Administrative center area, sub-region 14, Moc Chau
town, Moc Chau district, Son La province.
Tel: 0212.3789. 999
Website: www.starsxanh.vn

Website: www.saoxanh.vn
Email: saoxanhmocchau@gmail.com

Email: starsxanhmocchau@gmail.com
Van Ho Ecolodge

Vân Hồ Ecolodge
Địa chỉ: Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ

Address: Hua Tat village, Van Ho Commune,
Van Ho District.

ĐT: 0866.070.999

Tel: 0866.070.999

Email: vanhoecolodge8899@gmail.com

Email: vanhoecolodge8899@gmail.com
A Chu Homestay

Homestay A Chu
Địa chỉ: Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
ĐT: 0985.907.855

Address: Hua Tat village, Van Ho Commune,
Van Ho District.
Tel: 0985.907.855

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương

Moc Suong eco-tourism area

Địa chỉ: tiểu khu 34-Xã Tân Lập, Mộc Châu

Address: sub-area 34- Tan Lap commune, Moc Chau

ĐT: 0379.688.354

Tel: 0379.688.354

Website: www.mocsuong.vn

Website: www.mocsuong.vn

Email: mocsuonghotel@gmail.com
Mộc Châu Retreat
Địa chỉ: bản Chiềng Đi, Thị trấn
Nông trường, Mộc Châu
ĐT: 0945.747.207
Website:
		
www.mocchauretreat.com

Email: mocsuonghotel@gmail.com
Moc Chau Retreat

Address: Chieng Di village, Nong Truong town, Moc Chau
Tel: 0945.747.207
Website: www.mocchauretreat.com
Hotel 88

Sub-Area 32, Hoang Quoc Viet Street, Nong Truong Town,
Moc Chau
Tel: 0975.548.818
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1.1. Khách sạn, nhà nghỉ
Khách sạn 88
Tiểu khu 32, đường Hoàng Quốc Việt, Thị
trấn Nông trường, Mộc Châu .
ĐT: 0975.548.818

1.1. Hotel, Guesthouse
Ben’s Hotel

Nha Nghi sub-area, Le Thanh Nghi Street, Nong Truong Town,
Moc Chau
Tel: 0966.630.220
Nhiet Doi hotel

Khách sạn Ben’s
Tiểu khu Nhà Nghỉ, đường Lê Thanh Nghị, Thị trấn Nông
trường, Mộc Châu.
ĐT: 0966.630.220
Khách sạn Nhiệt Đới
Tiểu khu 3 - Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 02123.566.333

Sub-area 3 - Moc Chau Town
Tel: 02123.566.333
Kim Dung hotel

Sub-area 14, Nguyen Luong Bang street, Moc Chau Town
Tel: 02126.557.788 - 0961.496.688
Manh Tuan Hotel

59 Nguyen Luong Bang, Moc Chau Town

Khách sạn Kim Dung
TK 14 đường, Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 02126.557.788 - 0961.496.688
Khách sạn Mạnh Tuân
59 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 02123.866.674
Khách sạn Phương Đông

Tel: 02123.866.674
Phuong Dong Hotel

Address: Sub-zone 19/8, Nong Truong Town, Moc Chau
Tel: 0979.345.479
Moc Sa Hotel

Le Thanh Nghi, No. 171, Le Thanh Nghi Street, Benh Vieb SubArea, Nong Truong Town
Tel: 096 686 60 80

Địa chỉ: Tiểu khu 19/8, Thị trấn Nông trường, Mộc Châu
ĐT: 0979.345.479
Khách sạn Mộc Sa
Lê Thanh Nghị số 171, đường Lê Thanh Nghị, Tiểu Khu Bệnh
Viện, Thị trấn Nông trường
ĐT: 096 686 60 80
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1.1. Khách sạn, nhà nghỉ
Nhà Nghỉ Bình Mơ
Tiểu Khu 3, Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 0866.855.785
Khách sạn Đồng Đen
Số 131 Nguyễn Hoài Xuân, tiểu khu 6, Mộc Châu

1.1. Hotel, Guesthouse
Binh Mo Guesthouse

Sub-aArea 3, Moc Chau Town
Tel: 0866.855.785
Dong Den Hotel

No. 131, Nguyen Hoai Xuan, sub-area 6, Moc Chau
Tel: 0912.792.135

ĐT: 0912.792.135

1.2. Community guesthouse

1.2. Nhà nghỉ cộng đồng
Tập trung rải rác trên địa bàn hai thị trấn, nhiều nhất tại khu
vực thị trấn Mộc Châu và bản Áng, xã Đông Sang.
Giá dịch vụ nghỉ cộng đồng dao động từ 50.000 - 100.000/
người/ngày.
Bản Áng, xã Đông Sang, Mộc Châu
- Homestay Thuyết Lợi: 0989.789.120
- Homestay Hoa Cảnh Cao Nguyên: 0979.747.558
- Homestay Hoa Ban: 0814.358.548
- Homestay Mộc Châu Mộc: 0943.596.333
- Homestay Út Thắng: 0989.345.198

Scattered in two towns, mostly in Moc Chau town and Ang
village, Dong Sang commune.
The price of a community guesthouse service ranges from
50,000 - 100,000/person/day.
Ang village, Dong Sang commune, Moc Chau

- Thuyet Loi Homestay: 0989.789.120
- Hoa Canh Cao Nguyen Homestay: 0979.747.558
- Hoa Ban Homestay: 0814.358.548
- Moc Chau Homestay: 0943.596.333
- Ut Thang Homestay: 0989.345.198
- Ban Ang Travels Cooperatives: 0339.607.572
- Nam Cuong Homestay: 0974.519.959
- Fairy house Homestay: 0981.03.01.02

- HTX Du lịch bản Áng: 0339.607.572

- Stella Homestay: 0911.122.303

- Homestay Nam Cường: 0974.519.959

- The November Homestay: 0974.708.586

- Homestay Fairy house: 0981.03.01.02

- Moc Chau Homestay: 0966.528.867

- Homestay Stella: 0911.122.303

- Binh Nguyen Homestay: 0212.3866.398

- Homestay The November: 0974.708.586

- Doi Thong Homestay: 0912.554.647

- Homestay Mộc Châu: 0966.528.867
- Homestay Bình Nguyên: 0212.3866.398
- Homestay Đồi Thông: 0912.554.647
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1.2. Nhà nghỉ cộng đồng
Bản Mòn + Thị trấn Mộc Châu

1.2. Community guesthouse
Mon village + Moc Chau Town

- Homestay Bảo Huy: 02123.866.599

- Bao Huy Homestay: 02123.866.599

- Homestay Tuấn Hà: 02123.866.819

- Tuan Ha Homestay: 02123.866.819

- Homestay bản Búa: 0941.689.888

- Ban Bua Homestay: 0941.689.888

- Homestay Sơn Sao: 0914.300.588

- Son Sao Homestay: 0914.300.588

- Homestay Eco House: 0968721.269
- Homestay Phố Núi: 0974.926.696
- Homestay Phố Núi Tình Yêu: 0974.926.696
- Homestay BG: 0916.168.818

- Eco House Homestay: 0968721.269
- Pho Nui Homestay: 0974.926.696
- Pho Nui Tinh Yeu Homestay: 0974.926.696
- BG Homestay: 0916.168.818
- Hoa Sua Homestay: 0343.134.789

- Homestay Hoa Sữa: 0343.134.789

- Ban Bua Homestay: 0941.689.888

- Homestay Bản Búa: 0941.689.888

- Ban Mon Home Stay: 0916.272.699

- Home Stay Bản Mòn: 0916.272.699

- Pho Nui Tinh Yeu Homestay: 0974.926.696

- Homestay Phố núi tình yêu: 0974.926.696

- Hoa Sua Homestay: 0343.134.789

- Homestay Hoa Sữa: 0343.134.789

- Diem Hen Ho Ban Mon HomeStay: 0961.285.123

- HomeStay Điểm hẹn hồ Bản Mòn: 0961.285.123

- Gau Smile HomeStay : 0966567688

- HomeStay Gấu Smile: 0966567688
- Homestay Mộc Luxury: 0915.319.989
- Nhà Ta Homestay: 0382.232.388
- Homestay Sơn Sao: 0914.300.588
Thị trấn Nông trường

- Moc Luxury Homestay: 0915.319.989
- Nha Ta Homestay: 0382.232.388
- Son Sao Homestay: 0914.300.588
Nong Truong town

- A Cua Homestay (Pa Khen village): 0398.939.342
- A Vang Homestay (Pa Khen village): 0355.495.595

- Homestay A Của (bản Pa Khen): 0398.939.342

- Moc Phong Van Homestay: 096.624.1277

- Homestay A Vạng (bản Pa Khen): 0355.495.595

- Lang Homestay: 096.866.9767

- Homestay Mộc Phong Vân: 096.624.1277

- 3 Doi che Homestay: 0348.626.976

- Làng Homestay: 096.866.9767
- Homestay 3 Đồi chè: 0348.626.976
Bản Vặt
- Homestay Huấn Phương: 0326257881

Vat village

- Huan Phuong Homestay: 0326257881
- Minh Phuc Homestay: 0979831896
- Bao An Homestay: 0911210388

- Homestay Minh Phúc: 0979831896
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1.2. Nhà nghỉ cộng đồng

1.2. Community guesthouse

- Homestay Bảo An: 0911210388

- Quoc Khanh Homestay: 0329919809

- Homestay Quốc Khánh: 0329919809

- Hoang Quan Homestay: 0383410198

- Homestay Hoàng Quân: 0383410198

- Van Dung Homestay: 0354504286

- Homestay Vân Dung: 0354504286

- Ha Van Homestay: 0363697058

- Homestay Hà Vấn: 0363697058

- Hoa Moc Mien Homestay: 0982049514

- Homestay Hoa Mộc Miên: 0982049514

- Toan Cuc Homestay: 0359831100

- Homestay Toàn Cúc: 0359831100

- Mai Thuan Homestay: 0349790628

- Homestay Mai Thuận: 0349790628

- Kien Ha Homestay: 0988860855

- Homestay Kiên Hà: 0988860855
Bản Nà Bai, bản Phụ Mẫu (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ)

Na Bai village and Phu Mau village
(Chieng Yen commune, Van Ho district)

- Homestay Văn Khuyên: 0366.232.669

- Van Khuyen Homestay: 0366.232.669

- Homestay Văn Thoán: 0911.209.757

- Van Thoan Homestay: 0911.209.757

- Homestay Đức Hạnh: 0917.268.018

- Duc Hanh Homestay: 0917.268.018

- Homestay Văn Sơn: 0917.268.018

- Van Son Homestay: 0917.268.018

- Homestay Xuân Tươi: 0368.406.635

- Xuan Tuoi Homestay: 0368.406.635

Bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ)

Hua Tat village (Van Ho commune, Van Ho district)

- Homestay A Chu: 0985.907.855

- A Chu Homestay: 0985.907.855

- Vân Hồ Ecolodge: 0866.070.999

- Van Ho Ecolodge: 0866.070.999

- Homestay A Đua: 0961.006.189

- A Đua Homestay: 0961.006.189

- Homestay A Giàng: 0393.216.872

- A Giang Homestay: 0393.216.872

- Homestay A Lòng: 0344.281.331

- A Long Homestay: 0344.281.331

- The Nordic Village: 0818.202.345

- The Nordic Village: 0818.202.345

2. Ăn uống
Bê chao, cá suối, các món ăn bình dân
- Quán Lan Hồng 64: 0969.811.666
- Nhà hàng Tuân Gù: 0944.398.585
- Quán Xuân Bắc 181
ĐT: 02123.669.466 - 0366.083.486 - 0919.155.181
- Quán Nam Hưng 70: 0912.065.051
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2. Dinning
Deep-fried veal, stream fishes, popular dishes.

- Lan Hong Restaurant 64: 0969.811.666
- Tuan Gu Restaurant: 0944.398.585
- Xuan Bac 181 Restaurant
Tel: 02123.669.466 - 0366.083.486 - 0919.155.181
- Nam Hung 70 restaurant: 0912.065.051
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2. Dinning

2. Ăn uống
- Nhà hàng Đông Hải: 0336 828 666
- Nhà hàng Mộc Việt: 0398.999.079
- Nhà Hàng Nhiệt Đới: 0988.188.894
- Nhà hàng Gia Nguyễn: 0886.626.888
- Nhà hàng Hoa Mộc Châu: 096.266.8678
Cá hồi
- Nhà hàng cá hồi 64
ĐT: 0966.051.999 - 0988.251.999
- Nhà hàng cá hồi Đinh Hồng Chiềng Đi
ĐT: 0366.083.486 - 0919.155.181 - 0962.333.068
- Quán cá hồi Vườn Đào: 0912.158.378
- Nhà hàng cá hồi Mộc Châu: 0915.801.800
- Nhà hàng cá hồi Hang Dơi: 0979.928.969
- Cá hồi Xuân Bắc Chiềng Đi (giá: 250.000đ/suất)
ĐT: 0919.155.181
- Cá hồi Tám Béo: 0944.101.994
- Cá tầm - cá hồi Đông Hải: 0336.828.666
Thịt Trâu - Thịt Dê - Ngựa
- Nhà hàng 75 - Trâu Tây Bắc:
ĐT: 0915.869.227 - 0979.740.338
- Nhà hàng Trâu 99: 0975.649.399

- Dong Hai Restaurant: 0336 828 666
- Moc Viet Restaurant: 0398.999.079
- Nhiet Doi Restaurant: 0988.188.894
- Gia Nguyen Restaurant: 0886.626.888
- Hoa Moc Chan Restaurant: 096.266.8678
Salmon

- Salmon 64 restaurant
Tel: 0966.051.999 - 0988.251.999
- Dinh Hong Chieng Di salmon restaurant:
Tel: 0366.083.486 - 0919.155.181 - 0962.333.068
- Vuon Dao Salmon Restaurant: 0912.158.378
- Moc Chau Salmon Restaurant: 0915.801.800
- Hang Doi Salmon Restaurant: 0979.928.969
- Xuan Bac Chieng Di Salmon: 0919.155.181
- Tam Beo Salmon: 0944.101.994
- Dong Hai Sturgeon - Salmon: 0336.828.666
Buffalo - Goat - Horse Meat

- Restaurant 75 - Northwestern Buffalo:
Tel: 0915.869.227 - 0979.740.338
- Trau 99 restaurant: 0975.649.399
- Tran The - Moc Y Quan restaurant:

- Nhà hàng Trần Thế - Mộc Y Quán:

Tel: 02123.769.361 - 0976.752.060

ĐT: 02123.769.361 - 0976.752.060

- De Nhat De restaurant: 0979.090.966

- Nhà hàng Đệ Nhất dê: 0979.090.966

- De Manh Mai Restaurant: 0968.233.197

- Nhà hàng Dê Mạnh Mãi: 0968.233.197

- De Moc Phuong Restaurant: 036.990.363

- Nhà hàng Dê Mộc Phượng: 036.990.363

- Ngua Nhiet Doi restaurant: 0988.188.894

- Nhà Hàng Ngựa Nhiệt Đới: 0988.188.894
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3. Giải trí về đêm

3. Night entertainment

Xem và giao lưu văn nghệ với người dân địa phương tại các
nhà sàn cộng đồng. Kết hợp ăn đặc sản dân tộc và giao lưu múa
xòe, nhảy sạp, uống rượu cần.

Watching and exchanging music with locals at community
stilt houses. Combining ethnic specialties and exchanging Xoe
dance, bamboo dance, drinking wine.

- Bar Karaoke Dạ Khúc:
Địa chỉ: Tiểu khu 19/8 - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu
ĐT: 0986.674.555
- Café & Karaoke khách sạn Thảo Nguyên
Địa chỉ: Tiểu khu Khí Tượng - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu

- Da Khuc Karaoke Bar:
Address: Sub-area 19/8 - Nong Truong Town, Moc Chau
Tel: 0986.674.555
- Thao Nguyen Hotel Café & Karaoke
Address: Khi Tuong Sub-Area - Nong Truong Farm, Moc
Chau

ĐT: 0987.727.662

Tel: 0987,727,662

- Café Karaoke 999:

- Muong Thanh hotel Café &Karaoke 999:

Địa chỉ: Tiểu khu Nhà Nghỉ - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu
ĐT: 02123.869.999
- Café & Karaoke Resort Thảo Nguyên:
Địa chỉ: Tiểu khu 3/2 - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu

Address: Nha Nghi Sub-area - Nong Truong Farm, Moc Chau
Tel: 02123.869.999
- Thao Nguyen Resort Café & Karaoke:
Address: Sub-area 3/2 - Nong Truong Town, Moc Chau
Tel: 0987.727.662

ĐT: 0987.727.662

- Muong Thanh Hotel Café & Karaoke

- Café & Karaoke Khách sạn Mường Thanh

Nha Nghi Sub-area - Nong Truong Farm, Moc Chau

Địa chỉ: Tiểu khu Nhà Nghỉ - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu

Tel: 02122.258.886

ĐT: 02122.258.886

- Ban Mon Karaoke

- Karaoke Bản Mòn

Address:Ban Mon sub-area - Moc Chau town

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Mòn - Thị trấn Mộc Châu

Tel: 0942.799.699 - 0916.272.699

ĐT: 0942.799.699 - 0916.272.699

- Manh Tuan Café & Karaoke:

- Café & Karaoke Mạnh Tuân:
Địa chỉ: Tiểu khu 12 - Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 02123.866.674
- Café & Karaoke Phố núi:

Address:Sub-Area 12 - Moc Chau Town
Tel: 02123.866.674
- Pho Nui Café & Karaoke:
Address: Sub-Area 12 - Moc Chau Town
Tel: 033.666.3.555

Địa chỉ: Tiểu khu 12 - Thị trấn Mộc Châu
ĐT: 033.666.3.555
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4. Quà tặng Du lịch - Các điểm mua sắm

4. Tourism Gifts

Đến Thảo nguyên Mộc Châu, du khách nên lựa chọn các sản
phẩm nổi tiếng để làm quà cho người thân và bạn bè: Các mặt
hàng thổ cẩm, trang phục của các dân tộc, đồ thủ công mỹ
nghệ… Các mặt hàng nông sản theo mùa như: mận hậu, đào,
bơ, nhãn, xoài tròn, hồng giòn, táo mèo, măng rừng, rau cải mèo,
khoai sọ mán..; Các loại đặc sản khác như: bánh sữa, chè, sữa
chua nếp cẩm, sữa tươi, thịt gác bếp, hột chuối rừng, gạo nếp
nương, gạo tẻ, các loại rượu Tây Bắc, các loại thuốc nam, mật
ong, phấn hoa, hoa lan rừng…

Coming to Moc Chau, tourists
should select famous products
as gifts for relatives and friends;
brocade items, ethnic costumes,
crafts, fine art, etc. The seasonal
agricultural commodities such
as Plum, peach, butter, longan,
round mango, crunchy peach, wild
apple, bamboo shoots, vegetables, taro and etc. The
other specialty types such as milk cake, tea, sticky yogurt, milk,
meat, wild banana seed, upland glutinous rice, glutinous rice,
Northwest wines, south medicines, honey, pollen of flowers,
orchids, etc.

Siêu thị đặc sản Mộc Châu Food
Quà tặng du lịch, đặc sản Mộc Châu, Tây Bắc
Địa chỉ: 26 Hoàng Quốc Việt, Tiểu khu vườn Đào, thị trấn
Nông trường, Mộc Châu

Moc Chau Food Specialty Supermarket

Travel gifts, Moc Chau specialties, Northwest

ĐT: 0899 168 266
Trang trại bò sữa Dairy Farm
Địa chỉ: 68 Hoàng Quốc Việt, thị trấn Nông trường, Mộc Châu
ĐT: 0212.3666.699

Address: No. 26, Hoang Quoc Viet, Dao garden sub-area,
Nong Truong town, Moc Chau
Tel: 0899 168 266
Dairy Farm

Cửa hàng Liên Thao
Địa chỉ: Ngã tư Trường Giang, Thị trấn Nông trường, Mộc
Châu.
ĐT: 0973.357.642

Address: No. 68, Hoang Quoc Viet, Nong Truong Town, Moc
Chau
Tel: 0212.3666.699
Lien Thao Shop

Trạm dừng nghỉ Hoa lan Mộc Châu
Địa chỉ: Ngã tư Trường Giang, Thị trấn
Nông trường, Mộc Châu.
ĐT: 0973.357.642
Trạm dừng nghỉ Nông Trang Xanh
Địa chỉ: Dốc Chiềng Di, xã Vân Hồ

Address: Truong Giang Intersection, Nong Truong Town, Moc
Chau.
Tel: 0973.357.642
Hoa Lan Moc Chau Rest stop

Address: Doc Chieng Di, Van Ho Commune, Van Ho District
Tel: 0947.149.313

ĐT: 0968.466.686
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4. Quà tặng Du lịch - Các điểm mua sắm
Cửa hàng Lộc Rừng
Địa chỉ: Dốc Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
ĐT: 0973.357.642
Siêu thị Suối Tiên
Địa chỉ: Dốc 75, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
ĐT: 099 505 59 99

4. Tourism Gifts
Moc Chau Hoa Lan Rest stop

Address: Doc Chieng Di, Van Ho Commune, Van Ho District
Tel: 0947.149.313

4. Tourism Gifts
Loc Rung Shop

Address: Chieng Di, Van Ho Commune, Van Ho District .
Tel: 0973.357.642
Suoi Tien supermarket

Address: KM 75, Moc Chau Town, thị trấn Nông
trường, Mộc Châu .

5. Dịch vụ an ninh, y tế, cứu hộ, cứu nạn, tư vấn
An ninh
Công an huyện Mộc Châu, Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu
ĐT: 02123.866.113
Công an huyện Vân Hồ - ĐT: 0212 3902 113
Y tế

Tel: 099 505 59 99

5. Services of security, health,
rescue, consultancy
Security

Police of Moc Chau district, sub-region 4, Moc Chau town,
Tel: 02123866113
Police of Van Ho district, Tel: 02123866113

Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu
ĐT: 0212.3866.152;
Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Tiểu khu Bệnh viện 2, Thị
trấn Nông Trường Mộc Châu; Số điện thoại: 0212.3769.249
Cứu hộ, cứu nạn
Xe cứu hộ giao thông, số điện thoại: 0369.860.888 0979.133.999.
PCCC: 02123.866.114

Medical

Moc Chau General Hospital, sub-region 11, Moc Chau town;
Tel: 0212.3866.152;
Thao Nguyen general hospital, hospital sub-region 2, Moc
Chau farm town, Tel: 0212.3769.249
Rescue

Traffic rescue vehicles, Tel: 0369860888, 0979133999.
Fire prevention: 0212.3866.114
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5. Dịch vụ an ninh, y tế, cứu hộ, cứu nạn, tư vấn

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Lê Đình Phong

Tư vấn và phản ánh các thông tin du lịch
- Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Tiểu khu Bó
Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Ban Biên tập

Số điện thoại: 0974 699 734.
- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Mộc Châu.

Ngô Thành Đạo

Số điện thoại: 0212.3866.040 - 0947.866.040;

Nguyễn Hoàng Anh

- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Vân Hồ.

Nguyễn Thị Ánh

Số điện thoại: 02123.666.383

Đặng Huyền Trang

Ngoài ra du khách có thể tham khảo thêm thông tin trên các
website: www.mocchautourism.com; www.mocchau.sonla.gov.
vn.

5. Services
consultancy

of

security,

health,

rescue,

Nguyễn Đức Nguyên
Trần Thị Huyền
Nguyễn Việt Dũng
Doãn Thị Thanh Huyền

Consultancy and feedback for tourism information

- Moc Chau national tourism area management Unit, Bo Bun
sub-region, Moc Chau farm town, Tel: 0974 699 734

Biên tập, trình bày, chỉnh sửa bản in
Lê Hoàng Ái Phương

- Ofice of Information and Culture, sub-region of Moc Chau
town, Tel: 0212.3866.040 - 0947866040;
- Ofice of Information and Culture, sub-region of Van Ho
town, Tel: 02123.666.383
For more details, the tourists can visit to website: www.
mocchautourism.com; www.mocchau.sonla.gov.vn

Cuốn sách sử dụng tư liệu ảnh của do Chi hội VHNT huyện Mộc
Châu, BTG huyện ủy Mộc Châu, Phòng VHTT huyện Vân Hồ, BQL Khu du
lịch quốc gia Mộc Châu cung cấp.
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In và chế bản 6.000 cuốn, khổ 10x20 cm, tại Công ty TNHH In và Thương mại Trần Gia, Số 14,
ngõ 464, đường âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
GPXB số 109/GP- STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La cấp ngày 03/12/2020.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2020.
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