
Vào ngày 21/6/2021, Chương trình Bảo tồn rùa 
châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation phối hợp với Trung tâm Con người 
và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Humane 
Society International tại Việt Nam (HSI in Viet 
Nam) phát động cuộc thi vẽ tranh “Chung tay 
bảo vệ rùa”. Để truyền tải tinh thần của cuộc thi, 
ATP/IMC đã tạo ra một số tờ thông tin (graphic) 
thể hiện những thông tin thú vị về các loài rùa 
cạn và rùa nước ngọt Việt Nam.

Mong rằng sau khi hiểu thêm thông tin về 
các loài rùa cạn và nước ngọt, bạn sẽ nguồn 
cảm hứng dồi dào hơn để mặc sức sáng tạo! 
Đáng quan ngại, 24 trong tổng số 26 loài rùa 
cạn và rùa nước ngọt bản địa Việt Nam đều 
đang bị đe dọa và rất cần sự chung sức bảo vệ 
của bạn để tiếp tục sinh tồn trong tương lai.   

Tờ thông tin sử dụng tranh minh họa do họa sĩ 
Nguyễn Doãn Sơn vẽ; bản quyền thuộc về Trung 
tâm giáo dục Thiên nhiên (ENV)

Các nghệ sỹ đại tài hãy nhanh tay “cầm cọ lên”, 
sáng tạo, hoàn thiện và gửi tác phẩm đến Ban Tổ 
chức cuộc thi ngay thôi nào. 

Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng truy 
cập:

thiennhien.net (tiếng Anh)
asianturtleprogram.org (tiếng Việt) 

Những sự thật bạn có thể chưa biết về  
các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam 

Có 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt được ghi nhận tại 
Việt Nam; trong đó có 24 loài đang bị đe dọa theo sếp 
loại trong Sách đỏ IUCN. © ATP/IMC

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á đang nỗ lực để bảo 
vệ các loài rùa ở khu vực Đông Nam Á, với trong tâm là 
bảo tồn các loài nguy cấp và đặc hữu của Việt Nam.  
© 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...

https://www.thiennhien.net/2021/06/22/phat-dong-cuoc-thi-ve-tranh-chung-tay-bao-ve-rua/
https://asianturtleprogram.org/wp-content/uploads/2021/07/Engver.Art-contest-Lets-save-turtles-25Jun21-EN-update.pdf 
http://www.asianturtleprogram.org
http://www.indomyanmarconservation.org/
http://www.asianturtleprogram.org
http://www.asianturtleprogram.org


Trân trọng cảm ơn Liên minh châu Âu (European 
Union) và Vườn thú Cleveland Metroparks đã tài 
trợ cho chúng tôi thực hiện hoạt động này trong 
khuôn khổ hai dự án “Chung tay phòng chống 
tội phạm liên quan đến động vật hoang dã” và 
“Bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nguy 
cấp, quý, hiếm ở Việt Nam”.

Ngày: 30/06/2021
Thông cáo báo chí: Phạm Như Quỳnh & Jack 
Carney (ATP/IMC)

Năm 2020, Việt Nam đón nhận một thành viên mới trong 
gia đình rùa: rùa đất A-tri-pôn (Cyclemys atripons). Tại 
Việt Nam, rùa đất A-tri-pôn mới chỉ được ghi nhận ở đảo 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  © ATP/IMC

Nhóm rùa hộp trán vàng - “nữ hoàng” của các loài rùa 
cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam do có hoa văn rất đẹp 
và sặc sỡ ở trên mai. Hoa văn này cũng giúp rùa ngụy 
trang và ấn náu dưới tán lá rụng trong rừng.  
© ATP/IMC

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) là loài sống 
chủ yếu ở dưới nước nhưng không phải là một tay bơi 
lội cừ khôi. Rùa đầu to là một nhà leo núi tuyệt vời nhờ 
có móng vuốt sắc và cái đuôi dài. © ATP/IMC



Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) – loài rùa lớn nhất và 
hiếm nhất Việt Nam. © ATP/IMC

Là một trong hai loài rùa đặc hữu của Việt Nam, rùa 
Trung bộ (Mauremys annamensis) vô cùng bí ẩn, hiếm 
khi được quan sát trong môi trường hoang dã.  
 © 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
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