Chương trình bảo tồn rùa châu Á
& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...
Liên tục cập nhật
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org
www.cucphuongturtlecenter.com

Bà Sally Jewell và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Hà Công Tuấn chia sẻ chiến lược bảo tồn
các loài động vật hoang dã. Ảnh: VietnamPlus

Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ thăm Trung tâm Bảo
tồn Rùa (TCC) Cúc Phương, Việt Nam
Ngày 01 tháng 07 năm 2015, bà Sally Jewell, Bộ trưởng
Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc
Phương, tỉnh Ninh Bình Việt Nam. Trong chuyến đi,
nữ Bộ trưởng đã đến thăm Trung tâm bảo tồn rùa,
Chương trình bảo tồn tê tê và Trung tâm cứu hộ linh
trưởng nguy cấp.
Trong chuyến công du đến Việt Nam lần này, bà đã có
các cuộc tọa đàm với các quan chức cao cấp của chính
phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận
các phương thức mà Mỹ và các quốc gia Nam Á hợp
tác trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán động vật
hoang dã bất hợp pháp. Chính xu hướng buôn bán
động vật hoang dã không ngừng tăng lên đang đẩy
nhiều loài động vật như voi, tê giác, rùa biển, hổ và tê
tê đến bên bờ tuyệt chủng.

“Tôi quyết định đến thăm Cúc Phương, vì đây là khu
rừng có thảm thực vật rất phong phú đồng thời cũng
là ‘ngôi nhà’ cư trú an toàn của nhiều loài động vật
hoang dã quý, hiếm cần được bảo tồn,” Bộ trưởng
Sally Jewell chia sẻ. Bà Sally Jewell cũng khẳng định,
công tác chăm sóc, bảo tồn các cá thể tê tê, rùa và linh
trưởng ở Vườn quốc gia Cúc Phương rất tốt. “Vì thế,
trở về nước, tôi sẽ chia sẻ với bạn bè của tôi, cũng như
kiến nghị xây dựng các chương trình hợp tác toàn diện
giữa hai nước về bảo tồn động vật hoang dã giữa các
bên,” bà Sally Jewell nói.
Nguồn: VietnamPlus

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Consevation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email:
info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Các cá thể linh trưởng được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ linh
trưởng nguy cấp. Ảnh: VietnamPlus

Bà Sally Jewell cùng các cộng sự đi thăm Trung tâm Cứu hộ
Linh trưởng Nguy cấp (EPRC), Chương trình bảo tồn thú
ăn thịt nhỏ và tê tê, và Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) thuộc
Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VietnamPlus

Trung tâm bảo tồn rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: +84 (0) 3 0384 8090
Email:
haodt.turtleconservation@gmail.com
Website: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html
Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Bà Sally Jewell nâng niu cá thể rùa Trung bộ tại Trung tâm bảo tồn
rùa. Ảnh: VietnamPlus

