
Cuối tuần trước, vào ngày 28 tháng 05 năm 2017, Cảnh sát Môi trường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tịch 
thu 11 cá thể rùa gồm 8 cá thể rùa đất Sê-pôn (Cyclemys oldhamii), 2 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora 
galbinifrons) và 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) cùng với 1 cá thể tê tê Java (Manis javanica). Số động vật 
hoang dã trên đã bị các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép trên xe khách từ Quảng Bình tới Nghệ An. 

Vào hồi 19h30 ngày 30/05/2017, các cá thể rùa trên đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ thuộc Vườn 
quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An.

Chương  trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã và đang hợp 
tác và hỗ trợ Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát khi Trung tâm này tiếp nhận số lượng lớn các cá thể rùa 
được tịch thu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, ATP và Trung tâm bảo tồn rùa 
Cúc Phương (TCC) hiện chỉ có khả năng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như cung cấp trang thiết bị một cách hạn 
chế cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Ngày 30 tháng 05 năm 2017
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC

Chuyển giao 11 cá thể rùa tới Trung tâm cứu hộ  
Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An, Việt Nam

Hai cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) 
và một cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) được giải cứu 
trong vụ tịch thu này.  
Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát  

Chương trình bảo tồn rùa châu Á
Tổ chức Indo - Myanmar Conservation 

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

http://www.asianturtleprogram.org
http://www.indomyanmar.org
http://www.indomyanmar.org
http://www.asianturtleprogram.org


Sinh cảnh chuồng nuôi rùa tại Trung tâm cứu hộ 
Vườn Quốc gia Pù Mát.  
Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát.

Một cá thể rùa hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons) 
tại tổ rùa trong khu vực cách ly của Trung tâm cứu hộ Vườn 
quốc gia Pù Mát.  
Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát.

Bốn cá thể rùa đất Sê-pôn trong vụ tịch thu hiện đang được cứu 
hộ tại Trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát.  
Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myan-
mar 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 
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