Chương trình bảo tồn rùa châu Á

Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
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

Ông Đỗ Thanh Hào, quản lý Trung tâm bảo tồn
rùa, Vườn quốc gia Cúc Phương đang giới thiệu
cho sinh viên về các loài rùa Việt Nam. Ảnh: Câu
lạc bộ Màu Xanh cho Tương Lai

Buổi thảo luận về các loài rùa truyền cảm hứng cho các cán
bộ kiểm lâm tương lai
Vào tối ngày 1 tháng 11 năm 2015, các cán bộ đến từ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) và ông Đỗ
Thanh Hào từ Trung tâm bảo tồn rùa thuộc Vườn
quốc gia Cúc Phương (TCC) đã tham dự với tư cách
khách mời tại hội thảo “ Bảo tồn các loài rùa cạn và
rùa nước ngọt” được tổ chức bởi câu lạc bộ Màu Xanh
cho Tương Lai tại hội trường đại học Lâm Nghiệp,
Xuân Mai, Hà Nội. Buổi hội thảo thu hút sự tham gia
của gần 400 sinh viên đến từ các khoa thuộc trường
Đại học Lâm nghiệp, phần lớn là sinh viên nghành
quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Hội
thảo kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, với nội dung tập
trung vào giới thiệu các loài rùa Việt Nam, công tác
bảo tồn, cuộc khủng hoảng rùa châu Á và các hoạt
động truyền thông bảo tồn về các loài rùa cạn và rùa
nước ngọt của Việt Nam. Các bạn sinh viên tham gia
hội thảo cũng đã được khuyến khích đăng ký tham gia
khóa học thường niên đào tạo kỹ năng nghiên cứu về
các loài rùa cạn và rùa nước ngọt sẽ được tổ chức tại
Vườn Quốc gia Cúc Phương trong tháng 3 năm 2016.

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VFU) là một trong
những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về lâm
nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, quản lý môi trường
và phát triển nông thôn. Qua nhiều năm, đã có hơn
1.000 thạc sĩ, 45 tiến sĩ, hơn 10.000 sinh viên đại học
tốt nghiệp từ VFU, phần lớn đang nắm giữ các vị trí
chủ chốt từ địa phương tới trung ương1. Nhiều bạn
trong số các sinh viên tham dự hội thảo hôm nay sẽ
trở thành các cán bộ kiểm lâm tại các chi Cục Kiểm
lâm (FPD) trong tương lai, hoặc các nhà khoa học hoạt
động trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã tại Việt
Nam. Hy vọng rằng buổi hội thảo hôm nay sẽ truyền
cảm hứng cho các bạn sinh viên, và khuyến khích họ
trở thành các nhà bảo tồn rùa trong tương lai.
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC
Ngày 25 tháng 11 năm 2015

Chúng tôi xin cảm ơn Câu lạc bộ Màu
Xanh cho Tương Lai đã tổ chức hội thảo
đặc biệt này và Vườn thú Cleveland
Metroparks đã hỗ trợ cho hoạt động tập
huấn sinh viên.
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Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ Chương trình bảo tồn rùa Châu Á giới thiệu về các hoạt
động truyền thông bảo tồn của tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP

Các thành viên câu lạc bộ Màu Xanh cho Tương Lai và
khách mời tham gia chương trình.
Ảnh: Câu lạc bộ Màu Xanh cho Tương Lai

