
Mặc dù Giáng sinh không phải là một ngày lễ 
truyền thống tại Việt Nam, nhưng nó vẫn mang 
đến một cơ hội tuyệt vời để chúng ta đoàn viên, kỷ 
niệm một năm đã qua và hướng tới những điều tốt 
đẹp mới. Các nhân viên tại Trung tâm Bảo tồn Rùa 
(TCC) của Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam có rất nhiều lý do để ăn mừng sau 
một năm làm việc không quản khó khăn để cứu hộ 
hơn 180 cá thể rùa và chăm sóc hơn 1000 cá thể 
rùa tại TCC.  

Do có một số trung tâm cứu hộ ở trong và xung 
quanh rừng Cúc Phương, Giáng sinh cũng là một 
cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp 
ở các trung tâm khác và tìm hiểu về những thành 
quả mà họ đã đạt được. Năm nay, các nhân viên của 
TCC đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ linh trưởng 
nguy cấp, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã 
Việt Nam/Dự án Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê và Cơ 
sở bảo tồn Gấu Ninh Bình của Four Paws.

ATP/IMC và TCC đã có một Giáng sinh tuyệt vời 
cũng như Năm mới nhiều niềm vui! Chúng tôi xin 

Giáng sinh an lành tại Trung tâm Bảo tồn Rùa!
chân thành cảm ơn tất cả các nhà tài trợ và đối tác 
đã đồng hành cùng chúng tôi trong năm qua, và 
mong muốn tiếp tục nhận được sử ủng hộ của quý 
vị trong năm 2020!

Ngày 7 tháng 1 năm 2020
Thông cáo báo chí của: Jack Carney - ATP/IMC

Các nhân viên và tình nguyện viên của TCC chụp 
ảnh kỷ niệm một năm đã qua với nhiều niềm vui 
và cống hiến. © Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Nhân viên TCC được cán bộ truyền thông của Trung tâm 
Cứu hộ linh trưởng nguy cấp giới thiệu và dẫn tham quan 
trung tâm. © Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

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

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 

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

http://www.asianturtleprogram.org
http://www.indomyanmarconservation.org/
http://www.asianturtleprogram.org
http://www.asianturtleprogram.org


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) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Youtube:   www.youtube.com/c/AsianTurtleProgram

Nhân viên TCC tham quan Trung tâm Cứu hộ linh 
trưởng nguy cấp. © Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Trạm dừng chân cuối cùng là Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh 
Bình của Four Paws, gần Cúc Phương.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Trạm dừng chân cuối cùng là Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh 
Bình của Four Paws, gần Cúc Phương.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Nhân viên TCC tham quan nhà giáo dục của Trung tâm 
Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Nhân viên TCC tham quan nhà giáo dục của Trung tâm 
Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC
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