
   

Phụ lục 1: Thông tin tham khảo về Cung đường chạy bộ đường 
mòn tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
Thông tin này là kết quả khảo sát ban đầu của Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học 
do USAID tài trợ, WWF-Việt Nam thực hiện. 
  
Thông tin tkhảo sát thực địa do nhóm tư vấn kĩ thuật của WWF-Việt Nam thực hiện  
vào tháng 11 năm 2022. Các quan điểm, đề xuất, quan sát được thể hiện trong phụ 
lục này không thể hiện quan điểm của USAID hay WWF-Việt Nam.  
 
1. THÔNG TIN NỀN 
Việt Nam được ghi nhận là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế 
giới với khoảng 51.400 sinh vật, trong đó có khoảng 10.900 loài động vật trên cạn, 
20.000 loài thực vật trên cạn và dưới nước, 2.000 loài động vật không xương sống 
và cá nước ngọt, hơn 11.000 loài sinh vật biển khác và 7.500 chủng vi sinh vật. 
Nhiều loài mới được ghi nhận có giá trị bảo tồn cao, khẳng định tầm quan trọng 
toàn cầu của đa dạng sinh học Việt Nam như Sao La, Mang lớn, Mang Trường Sơn, 
Voi Châu Á, Bò rừng, Bò xám, Hổ, Báo, các loài linh trưởng1.  
 
Đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của con người. 
Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, mua bán, sử dụng trái phép ĐVHD ngày càng tăng, 
việc này đã đẩy nhiều loài ĐVHD đến bên bờ tuyệt chủng. Không những thế, Việt 
Nam còn được coi là điểm buôn bán và trung chuyển sản phẩm ĐVHD trái phép. 
Theo dữ liệu năm 2019 của cơ quan điều tra môi trường (EIA), khoảng 15 năm gần 
đây, trong số các vụ bắt giữ buôn bán ĐVHD tại Việt Nam hoặc liên quan đến Việt 
Nam có ít nhất 105,72 tấn ngà voi (tương đương khoảng 15.779 cá thế voi); 1,69 
tấn sừng tê giác (khoảng 610 cá thể); da, xương từ ít nhất 228 cá thể hổ, 65.510 
cá thể tê tê. Tình trạng này gây ra tác động tiêu cực tới quần thể động vật và đa 
dạng sinh học toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi các cam 
kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn ĐVHD.  
 
Những hoạt động săn bắt, buôn bán ĐVHD bất hợp pháp này không chỉ là mối đe 
dọa trực tiếp đến ĐVHD và đa dạng sinh học mà còn là mối đe dọa đối với sức 
khỏe con người. ĐVHD được cho là một trong những nguồn lây lan dịch bệnh nguy 
hiểm. Tương tác với động vật hoang dã là nguồn gốc của hầu hết các đợt dịch bệnh 
địa phương và đại dịch toàn cầu gần đây. Áp lực gia tăng nhanh chóng đối với hệ 
sinh thái và đa dạng sinh học liên quan đến sự thay đổi trong tương tác giữa các 
loài, làm tăng cơ hội bùng phát dịch mới và tiềm năng đại dịch. Các bệnh truyền 
nhiễm mới nổi ở người (EID) có nguồn gốc từ động vật hoang dã gây ra các hậu 
quả/ thiệt hại về kinh tế và sức khỏe to lớn đối với các cá nhân và gia đình, đối với 
các quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Bệnh AIDS từ vi rút HIV, Bệnh dịch hạch, vi 
rút Nipah, Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), Cúm gia cầm độc lực cao 
(HPAIs) và bệnh do vi rút Ebola cộng lại đã gây thiệt hại cho thế giới hơn 680 tỷ 
USD kể từ năm 1994.  

                                                

1 Báo cáo “Kết quả đánh giá đa dạng sinh học tại Việt Nam”, tháng 10/2021 - Chương trình BIODEV2030 của WWF-Việt Nam 
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Các ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây cho thấy tác động kéo dài của 
COVID-19 trong trung hạn có thể làm giảm GDP toàn cầu tích lũy 5,3 nghìn tỷ USD 
trong 5 năm tới, tiếp tục gây thiệt hại về sản lượng ước tính so với con đường dự 
kiến trước đại dịch là 11 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2020-21. Mặc dù hầu hết các 
EID bắt nguồn từ sự tiếp xúc gần gũi giữa con người và động vật hoang dã, nhưng 
ĐVHD không gây ra nguy cơ, nguy cơ được gây ra từ chính các hoạt động của con 
người trong các hoạt động làm thay đổi hệ sinh thái, thúc đẩy các bệnh truyền 
nhiễm tiến triển, cũng như thay đổi cơ hội tiếp xúc giữa con người và ĐVHD. Biện 
pháp hiệu quả nhất và tốn ít chi phí nhất để giảm nguy cơ EID là mọi người giảm 
các hoạt động có thể làm tăng khả năng lây nhiễm mầm bệnh lây từ động vật hoang 
dã sang con người hay vật nuôi và môi trường. Các chiến lược phòng ngừa cũng 
có thể có những đồng lợi ích đáng kể từ chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học và 
cải thiện các dịch vụ hệ sinh thái, cải thiện năng suất chăn nuôi, và các lợi ích trực 
tiếp và gián tiếp khác trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 
 
Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại phiên họp thứ 68, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc 
(UNGA) đã tuyên bố ngày 3 tháng 3 – là Ngày Động, Thực vật hoang dã Thế giới 
(World Wildlife Day - WWD). Ngày Động, Thực vật hoang dã Thế giới được tổ chức 
hàng năm với từng chủ đề cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thế 
giới động vật, thực vật hoang dã, từ đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Hưởng 
ứng Ngày Động, Thực vật hoang dã thế giới năm 2023, tổ chức WWF, Hợp phần 
Bảo tồn Đa dạng sinh học dự kiến tổ chức giải chạy bộ đường mòn (gọi tắt là trail 
marathon) tại một trong các Vườn Quốc Gia/ Khu bảo tồn tại Thừa Thiên Huế, hoạt 
động nhằm tăng cường sự tham gia và ủng hộ của chính quyền địa phương, đơn 
vị chức năng và cộng đồng với hoạt động bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng 
sinh học của Việt Nam, từ đó giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tiêu thụ thịt thú 
rừng và các sản phẩm từ động vật hoang dã trong thiên nhiên2.  
 
2. CÁC THÔNG TIN VỀ CUNG ĐƯỜNG 
2.1 Tính khả thi và tính hấp dẫn 
- Run for wildlife – chạy vì động vật hoang dã thật sự có ý nghĩa và dự kiến sẽ 
thu hút được nhiều người quan tâm, từ người dân địa phương xung quanh cho đến 
các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp hay thậm chí là khách du lịch 
trong và ngoài tỉnh. 
- Thời điểm dự kiến tổ chức giải chạy vào đầu tháng 3 – là thời điểm rất đẹp và 
thuận lợi, thời tiết nắng ráo phù hợp cho các chuyến du lịch sinh thái hoặc trail 
marathon. 
- Địa điểm tổ chức dự kiến trong VQG Bạch Mã – một địa danh nổi tiếng và hấp 
dẫn cho những người thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Đặc biệt, thông điệp Run 
for wildlife càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại VQG Bạch Mã – một trong 30 
khu bảo tồn động – thực vật phong phú nhất cả nước và đã được xếp hạng cấp 
quốc gia. Hơn thế nữa, trước đây VQG Bạch Mã chưa từng có tổ chức giải chạy 
tương tự nào nên nếu chọn Bạch Mã cho sự kiện ngày 3/3 năm 2023 sẽ là một 
điều vô cùng hấp dẫn và chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền 
địa phương và cộng đồng dân cư trong và ngoài tỉnh. 

                                                

2 Reducing pandemic risks at source, 2022, FAO-WB report 
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- Xét về điều kiện ăn uống, lưu trú và đi lại, Bạch Mã là một địa điểm lý tưởng do 
nằm giữa 2 sân bay quốc tế Phú Bài và Đà Nẵng. Ngoài ra, VQG Bạch Mã cách thị 
trấn Lăng Cô khoảng 40km (mất khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe ôtô) – 
nơi có nhiều resort với sức chứa lớn nên khá là thuận tiện cho du khách trong việc 
lưu trú và thư giãn trước và sau giải chạy. 
- Bên cạnh đó, xung quanh VQG hiện đang có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng 
như bãi biển Lăng Cô, Thiền viện Trúc Lâm, Khu du lịch Suối Mơ, Phá Tam Giang, 
đầm Lập An, Suối Voi….nên du khách ngoài tham gia giải chạy còn có thể nghỉ 
ngơi thư giãn và khám phá cảnh đẹp với thiên nhiên. 
 
2.2 Các cung đường với các cự ly khác nhau được xác định 
Sau khi khảo sát cũng như trải nghiệm thực tế từ những VĐV chạy bộ đường mòn 
(trail runner) cực kỳ có kinh nghiệm với các giải chạy trong và ngoài nước, nhóm 
khảo sát đã xác định được 03 cung đường phù hợp với sự kiện ngày 3/3 sắp tới 
đó là 03km, 13km và 33km với các nội dung chi tiết như sau: 
 
- Cự ly 03km: Cự ly này sẽ dành cho người không chuyên có thể tham gia và trải 

nghiệm cũng như hưởng ứng phong trào và lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật 
hoang dã. Cự ly này có thể gọi “Khám phá Bạch Mã”. 

Cung đường: Từ cổng VQG Bạch Mã đi vào vào khu thác trượt – Bạch Mã Village 
và đi qua suối, thác, sau đó quay trở về và kết thúc tại điểm xuất phát. Cung đường 
khứ hồi, điểm xuất phát và điểm kết thúc tại một điểm với tổng cự ly 3km. 
 
o Thuận lợi: 
 Ngắn và dễ nên ai cũng có thể tham gia được. 
 Độ an toàn cao 
 Cung đường đi qua suối và thác nên sẽ rất hấp dẫn cho vận động viên muốn 
tham gia để khám phá vẻ đẹp.  
 
o Khó khăn: Với chặng đường này dành cho đối tượng không chuyên – nên việc 
thu phí để trang trải cho các chi phí thiết yếu như áo, bid, nước uống sẽ khó khăn 
do họ không quen và có thể không sẵn sàng chi trả. Tuy nhiên, nếu miễn phí thì chi 
phí có thể rất cao nên cần cân nhắc giữa thu và không thu, nếu thu thì cân nhắc kỹ 
mức thu như thế nào là phù hợp để có thể đạt mục tiêu thu hút được nhiều người 
tham gia và chi phí không quá lớn. 
 
- Cự ly 13km: Cự ly này dành cho vận động viên bán chuyên nghiệp – những 
người đã từng có trải nghiệm qua các cung đường trail khác nhưng cũng không 
cần phải có nhiều kinh nghiệm. VĐV tham gia cự ly này có thể trải nghiệm một phần 
đường rừng nguyên sinh và ngắm cảnh đẹp thiên nhiên dưới chân núi. Chặng 
đường này sẽ bao gồm khoảng 5km đường mòn trong rừng và 08km đường bê 
tông. Cự ly này có thể gọi là “Trải nghiệm Bạch Mã” 
 
o Cung đường: Bắt đầu từ cổng VQG Bạch Mã, đi vào khu thác trượt – Bạch 
Mã Village (khoảng 2km) sau đó đến lối mòn trong rừng, chạy bộ khoảng chừng 
3km là đến đường bê tông chính. Từ đường bê tông rẽ vào khu Tri Sao khoảng 
1,5km, sau đó chạy quay trở về đường bê tông thêm 1,5km và đổ dốc xuống tầm 
thêm 5km là về tới đích. Cung đường khứ hồi, điểm xuất phát và điểm kết thúc tại 
một điểm với tổng cộng 13km. 
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o Thuận lợi: 
 Khoảng cách vừa phải cho những ai muốn trải nghiệm chạy trail và thưởng 
thức phong cảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. VĐV tham gia được trải nghiệm 2km 
đường rừng nguyên sinh và đi qua những con suối với phong cảnh thiên nhiên rất 
đẹp. 
 Tính an toàn cao và công tác cứu hộ cũng vô cùng thuận lợi. 
 
o Khó khăn: Đường leo dốc có thể tương đối khó khăn cho những ai chưa quen 
hoặc chưa có kinh nghiệm chạy trail. 
 
- Cự ly 33km: Cự ly này dành cho VĐV chuyên nghiệp có tập luyện và đã từng 
có tham gia các giải chạy trail trong và ngoài nước. VĐV tham gia cung đường này 
sẽ được trải nghiệm đi qua hết các địa điểm du lịch của VQG Bạch Mã bao gồm 
rừng nguyên sinh, suối, thác, các hồ, đỉnh Bạch Mã. Cung đường này cũng là cung 
đường khứ hồi, điểm xuất phát và điểm kết thúc gặp nhau tại một điểm. Cự ly này 
có thể gọi là “Chinh phục Bạch Mã”. 
 
o Cung đường: Bắt đầu từ cổng VQG Bạch Mã, đi vào khu thác trượt – Bạch 
Mã Village (khoảng 2km) sau đó đến lối mòn trong rừng, chạy bộ khoảng chừng 
3km là đến đường bê tông chính. Từ đường bê tông tiếp tục chạy từ vị trí km số 8 
lên dốc gặp điểm km số 15 tiếp tục chạy đường mòn vào thác Đỗ Quyên và chạy 
qua các đường đến ngũ hồ (gồm 05 hồ nổi tiếng của VQG), tiếp tục chạy đến biệt 
thự Kim Giao và ra đến đường bê tông chính. Từ đường bê tông VĐV tiếp tục lên 
dốc chạy đến Vọng Hải Đài (đỉnh Bạch Mã), quay về địa đạo Bạch Mã và qua biệt 
thự Morin Bạch Mã, sau đó ra đường dốc bê tông chính của VQG để về đích. Tổng 
cung đường được xác định là 33km. 
 
o Thuận lợi:  
 Cung đường có khoảng gần 20% lối mòn trong rừng nguyên sinh rất phù hợp 
với giải chạy trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của VQG Bạch Mã. 
 VĐV chuyên nghiệp vừa có thể thử sức tranh tài vừa có cơ hội khám phá hết 
vẻ đẹp thiên nhiên với đa dạng sinh học của VQG Bạch Mã 
 Tính hấp dẫn cao có thể thu hút được nhiều VĐV chuyên nghiệp trong và ngoài 
tỉnh tham gia. 
 Đường mòn các VĐV đi qua đều là đường mòn du lịch của VQG nên tính an 
toàn cao và cũng khá dễ dàng trong khâu tổ chức. 
 
o Khó khăn: 
 Có thể gặp khó khăn trong công tác hỗ trợ trong khu vực ngũ hồ vì các điểm đi 
qua các khe suối có nhiều đá khá trơn. Vì vậy, khu vực này cần có đội ngũ y tế, 
tình nguyện viên khỏe mạnh và kiểm lâm để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy 
ra. Ngoài ra, VĐV có thể gặp vắt trong quá trình chạy qua các lối mòn trong rừng, 
đặc biệt lúc gặp thời tiết đang mưa hoặc có mưa trước đó. 
 
3. Các điều kiện cần và đủ để tổ chức giải chạy 
- Giấy phép từ chính quyền địa phương. 
- Sự ủng hộ và hỗ trợ của các bên liên quan như VQG, Y Tế, An Ninh, đặc biệt 
lực lượng Kiểm Lâm của VQG Bạch Mã.  
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- Sự hỗ trợ tình nguyện viên (TNV): TNV có thể là người địa phương, học sinh, 
sinh viên, đoàn thanh niên, số lượng cụ thể tùy thuộc vào số lượng người đăng ký 
trong giải chạy để xác định.  
- Có cung đường chạy phù hợp đảm bảo sự hấp dẫn và tính an toàn cao. 
- Truyền thông đầy đủ và sớm nhất có thể qua mạng xã hội và cộng đồng runner 
để có thể thu hút được nhiều VĐV tham gia. 
- Link đăng ký tham gia cần được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội ít nhất trước giải chạy khoảng 02 tháng 
để đảm bảo có thể thu hút được số lượng VĐV mong đợi đăng ký và tham gia.  
- Công tác cứu hộ đảm bảo và kịp thời để giải chạy đáp ứng độ an toàn cao. 
Cần bố trí ít nhất 01 xe cấp cứu ngay tại đỉnh Bạch Mã (Vọng Hải Đài) và 01 xe cấp 
cứu tại điểm xuất phát. 
 
VQG Bạch Mã có đủ các điều kiện để tổ chức giải chạy trail marathon mang tính 
hấp dẫn cao và có khả năng thu hút được nhiều VĐV bao gồm không chuyên, bán 
chuyên nghiệp và chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. 
Các cự ly phân tích trên gồm 03km, 13km và 33km hoàn toàn phù hợp với điều 
kiện cũng như đảm bảo tính chuyên nghiệp của giải chạy trail marathon. Đặc biệt, 
các cự ly đều liên quan đến con số “03” – trùng với sự kiện Ngày Động, Thực vật 
Thế giới 3/3 nên tính tuyên truyền cũng như điểm nhấn của giải chạy được tăng 
cao.  
Điểm xuất phát và về đích cùng một vị trí - cổng VQG Bạch Mã vừa thuận tiện cho 
công tác tổ chức vừa có thể tiết kiệm các chi phí liên quan chẳng hạn như thuê xe 
chở các VĐV về lại điểm xuất phát. 
 
4. MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC 
o Tiền trạm bổ sung và chuẩn bị kỹ lưỡng các cung đường chạy trước khi tổ 
chức, có thể tổ chức rắc vôi để tránh/ diệt vắt. 
o Các trạm y tế và tiếp nước có thể bố trí vào các điểm sau: 
 Trạm 1: tại ví trí Km8  
 Trạm 2: Bạch Mã Village  
 Trạm 3: khu vực Vọng Hải Đài 
o Bố trí 01 ngày trước giải chạy để trao BID cho VĐV, đồng thời khuyến khích 
nhiều người chụp ảnh check-in để truyền thông thêm cho sự kiện. 
o Thời gian tổ chức giải có thể bắt đầu từ 5g sáng và kết thúc vào lúc 14g hoặc 
15g00 cùng ngày. 
o Thời gian xuất phát đối với từng cự ly như sau: 
 Cự ly 33km, dự kiến muộn nhất mất khoảng 7-8 tiếng để hoàn thành nên cự ly 
này sẽ xuất phát đầu tiên vào lúc 6g00 và về đích muộn nhất trước 14g cùng ngày. 
 Cự ly 13km, dự kiến muộn nhất mất khoảng 4 tiếng để hoàn thành nên cự ly 
này xuất phát thứ hai vào lúc 7g và về đích muộn nhất tầm 11g trưa cùng ngày. 
 Cự ly 03km, dự kiến muộn nhất mất khoảng 1,5 tiếng để hoàn thành nên có 
thể xuất phát cuối cùng vào lúc 7g30 và về đích muộn nhất tầm 9g cùng ngày. 
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