
Thứ sáu tuần trước, ngày 13/03, Văn phòng Chương 
trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) đã tiếp nhận 01 các 
thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) do một bạn trẻ ở 
Hà Nội tình cờ phát hiện gần nhà và chuyển giao.

Bạn ấy cho biết: “Mình rất băn khoăn vì không 
biết chăm rùa thế nào, rất may đã tìm thấy thông 
tin về đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 
của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) trên 
mạng và nhanh chóng liên hệ về trường hợp này”. 
Từ thông tin này, ENV đã liên hệ với ATP để nhờ 
tiếp nhận rùa. Hiện tại, cá thể này đang được chăm 
sóc tại Hà Nội, sau đó sẽ được đưa về Trung tâm 
bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC) để theo dõi, kiểm 
tra sức khỏe.

Nếu bạn phát hiện trường hợp tương tự, hãy gọi 
điện tới HOTLINE miễn phí của ENV 1800-1522 
hoặc liên hệ trực tiếp với ATP qua fanpage hoặc 
email: info@asianturtleprogram.org.

Ngày: 17/03/2020
Thông cáo báo chí: Phạm Như Quỳnh - ATP/IMC

Cá nhân phát hiện và chuyển giao rùa tại Hà Nội

Cô gái tốt bụng này đã tìm thấy cá thể rùa sa nhân đi lạc 
và nhanh chóng liên hệ ENV và ATP/IMC để nhờ cứu hộ 
rùa. © Phạm Như Quỳnh (ATP/IMC)

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 - Trung tâm Bưu điện quốc tế Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) có phân bố miền Bắc và 
miền Trung Việt Nam, nhưng hiện được đánh giá loài 
Nguy cấp theo Danh lục Đỏ IUCN.  
© Phạm Như Quỳnh (ATP/IMC)

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...

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