
Từ ngày 11-13/9/2019, Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) 
đã tổ chức một khoá tập huấn về kỹ năng nhận dạng 
và cứu hộ các loài động vật hoang dã nguy cấp, với sự 
hợp tác của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) 
thuộc Tổ chức Indo-Myanmar (IMC), Dự án Trường 
Sơn Xanh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, 
miền trung Việt Nam.

TCC và ATP/IMC đều nhận rõ việc cung cấp các kỹ 
năng cần thiết về định dạng và chăm sóc động vật 
hoang dã mới được tịch thu cho đội ngũ thực thi pháp 
luật có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống sót 
và phục hồi của động vật sau cứu hộ. Các chuyên gia 
đến từ các trung tâm cứu hộ tại Vườn Quốc gia Cúc 
Phương đã có các bài thuyết trình với trọng tâm về 
kỹ nặng đinh dạng, chăm sóc phục hồi đối với nhiều 
nhóm loài cho 12 cán bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
Quảng Nam. Các cán bộ kiểm lâm cũng nhiệt tình 
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân trong việc 
tiếp nhận động vật được tịch thu. Đặc biệt nhiều cán 
bộ kiểm rất quan tâm và mong muốn được tập huấn 
các kiến thức và thông tin cập nhật do đã và đang trực 
tiếp tiếp xúc với nhiều loài động vật khác nhau trong 
quá trình tịch thu và cứu hộ động vật hoang dã.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Dự Án 
Trường Sơn Xanh, Chương trình Bảo tồn rùa châu 
Á (ATP), Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, 
Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, Vườn Quốc 
gia Cúc Phương đã tạo điều kiện thuận lợi để khóa tập 
huấn diễn ra thành công.

Ngày 12 tháng 9 năm 2020
Thông cáo báo chí: Đỗ Thanh Hào - TCC

Khóa tập huấn cứu hộ động vật hoang dã và tăng cường năng lực 
thực thi pháp luật cho cán bộ Chi cục Kiêm lâm tỉnh Quảng Nam

tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

Các học viên của khóa tập huấn chụp kỷ niệm cùng chị 
Nguyễn Thu Thủy (TCC/ATP/IMC) (ngoài cùng bên trái) và 
anh Đỗ Thanh Hào (TCC) (ngoài cùng bên trái, là hai diễn 
giả của khóa tập huấn. Ảnh: ATP/IMC

Là một phần của khóa tập huấn, 12 cán bộ kiểm lâm đã có 
những trải nghiệm thực tế về các loài rùa tại Trung tâm Bảo 
tồn Rùa để hỗ trợ các kỹ năng nhận dạng loài. 
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
Tổ chức Indo-Myanmar Conservation 

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 

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
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