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

Người dân tham gia cuộc họp được tặng các tờ tranh
áp phích về bảo vệ rùa đầu to.
© Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

RÙA ĐẦU TO – MUỐN TỰ DO
Chung tay bảo vệ rùa đầu to khỏi sự tuyệt chủng
Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 25/12/2020,
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc
Tổ chức Indo – Myanmar Conservation đã phối
hợp với Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát thực
hiện chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức
về loài rùa đầu to cho các cán bộ kiểm lâm và
cộng đồng người dân địa phương trên địa bàn 4
xã vùng đệm VQG.
Theo đó, 05 buổi họp dân tại các bản Khe Bu,
bản Nà (xã Châu Khê), bản Trung Chính (xã
Yên Khê), bản Lục Sơn (xã Lục Dạ), bản Xiềng
và Cằng (xã Môn Sơn) đã được tổ chức với sự
tham gia của gần 300 người dân địa phương. Các
biển truyền thông tuyên truyền về tình trạng bảo
tồn và pháp luật bảo vệ loài rùa đầu to cũng đã
được dựng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các
bản nêu trên. Tại các trường Tiểu học Châu Khê,

Môn Sơn, và Lục Dạ, các buổi sinh hoạt ngoại
khóa nhằm khơi gợi tình yêu loài rùa đầu to và
khuyến khích các em học sinh tham gia bảo vệ
loài rùa đặc biệt này cũng đã được tổ chức cho
gần 700 em.

Biển truyền thông bảo vệ rùa đầu to tại Nhà sinh hoạt cộng
đồng bản Lục Sơn, xã Lục Dạ.
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Chúng tôi mong rằng thông qua các hoạt động
tuyên truyền trên địa bàn vườn quốc gia Pù Mát
sẽ góp phẩn lan tỏa và nâng cao nhận thức và
hiểu biết của cộng đồng địa phương về loài rùa
đầu to, nhằm bảo vệ loài trước nguy cơ tuyệt
chủng trong tương lai gần.
Không săn bắt, buôn bán, vận chuyển và sử dụng
trái phép rùa đầu to và các sản phẩm từ chúng.

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

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Quỹ bảo tồn
Fondation Segré và Chương trình EDGE of Existence, vườn thú Cleveland Metroparks đã tài trợ cho
dự án này, cùng các đối tác khác của dự án bao gồm
Hội động vật học Luân Đôn (ZSL), vườn thú Paignton Zoo, tổ chức Nordens Ark, Viện Tài nguyên và
Môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,
và tất cả các nhà tài trợ và đối tác đã và đang đồng
hành cùng chúng tôi trong công tác bảo tồn rùa.
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Anh Sầm Hải Sơn – Cán bộ ATP tham gia một buổi họp
dân ở bản Nà, xã Châu Khê.
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Các em học sinh tham gia trò chơi “Tìm đường về nhà”
trong buổi sinh hoạt ngoại khóa về bảo vệ loài rùa đầu to.
© Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC.

