Chương trình bảo tồn rùa châu Á
& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
Liên tục cập nhât
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

Thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ
Thanh Hòa tại TCC.

“Mùa” làm phim tại Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương
(TCC), Việt Nam
Những ngày cuối tháng 10 năm 2015 là khoảng thời
gian khá bận rộn tại TCC với hơn 700 cá thể rùa cạn
và rùa nước ngọt thuộc 22 loài đang được nhân nuôi
tại đây và gần 150 cá thể rùa được thu giữ từ các vụ vi
phạm trước đây đang được chăm sóc tại khu vực cách
ly. Trung tâm cũng đã đón 04 đoàn làm phim trong
những ngày cuối tháng 10 này.

Ông Đỗ Thanh Hào cho biết TCC rất vui mừng được
đón tiếp các đoàn làm phim đến quay phóng sự tại
Trung tâm, đây là cơ hội để nâng cao nhận thức của
cộng đồng đối với công tác bảo tồn rùa cũng như cung
cấp kiến thức về các mối đe dọa với loài rùa và giới
thiệu các hoạt động bảo tồn do trung tâm TCC tiến
hành.

Từ ngày 24 đến 29 tháng 11, nhóm làm phim của kênh
Banzai TV, Ba Lan đã đến ghi hình tại trung tâm. Ngày
4 tháng 11, đài truyền hình tỉnh Ninh Bình và ngày
5 tháng 11 kênh VTV4 đài truyền hình Việt Nam đã
làm việc với Ông Đỗ Thanh Hào, giám đốc Trung tâm
bảo tồn rùa Cúc Phương TCC để thực hiện phóng
sự sẽ được phát sóng trong chương trình Khám phá
Việt Nam (Vietnam Discovery) vào lúc 21h30 ngày 23
tháng 11. Ngày 18 tháng 11, Thông tấn xã Việt Nam
cũng đã đến ghi hình tại Trung tâm.

Qua hoạt động tăng cường nhận thức cho cộng đồng,
TCC sẽ tiếp tục đóng góp vào công tác bảo tồn động
vật hoang dã tại Việt Nam cũng như giữ vai trò quan
trọng trong công tác cứu hộ, chăm sóc và thả các cá
thể động vật bị buôn bán trái phép về với tự nhiên.
Thông cáo báo chí: Timothy McCormack – ATP/IMC
Ngày: 23/11/2015

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các
cá nhân và tổ chức đã ủng hộ cho các hoạt động tại
Trung tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc
Phương như: Vườn thú Bristol, Hiệp hội động vật học
London, Vườn thú Cleveland Metroparks và tổ chức
World Land Trust.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar
Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương
Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
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

Ông Đỗ Thanh Hòa ghi hình với nhóm làm
phim của kênh Banzai, Balan

