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

Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ rùa”
Các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn
chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19 tại
Việt Nam đồng nghĩa với việc hạn chế tổ chức các
hoạt động truyền thông tương tác trực tiếp. Do đó,
chúng tôi đã hướng đến các hoạt động trực tuyến,
bao gồm cuộc thi vẽ tranh online hướng đến đối
tượng cộng đồng khắp mọi miền tổ quốc.
Ngày 21/6/2021, Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
(ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
(IMC) đã 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”. Mục tiêu của cuộc thi nhằm tạo ra không
gian mở để công chúng và các bên liên quan cùng
chia sẻ thông tin, kiến thức về các loài rùa, vai trò
của loài trong hệ sinh thái và các mối đe dọa đến
sự tồn tại của chúng hiện nay. Người tham gia cuộc
thi có thể gửi tranh vẽ tay hoặc tranh vẽ kỹ thuật
số xoay quanh đề tài bảo vệ rùa đến Ban tổ chức
cuộc thi.

Bạn Nguyễn Ánh (mã số dự thi: 000243) chiến thắng
hạng mục Chiến Binh Rùa Kim Cương với tác phẩm
“Ocean warrior”. © Nguyễn Ánh & PanNature

Cuộc thi đã nhận được sự lan tỏa và hưởng ứng
nhiệt liệt từ cộng đồng. Ban tổ chức (BTC) cuộc
thi đã nhận được 771 tác phẩm dự thi hợp lệ từ 720
tác giả (trong đó có 42 tác giả gửi nhiều hơn một
tác phẩm). Các tác giả đến từ 50 trên tổng số 63
tỉnh/thành phố của Việt Nam. Các thí sinh tham
gia cuộc thi có độ tuổi đa dạng, với thí sinh nhỏ
tuổi nhất là 4 tuổi; thí sinh cao tuổi nhất là 62 tuổi.
Nhóm tuổi từ 7-12 có đông đảo thí sinh tham gia
dự thi (403 người).
Các tác phẩm không chỉ ghi lại những trải nghiệm
của tác giả, quan điểm của tác giả mà còn thể hiện
nhận thức của người dự thi về hoạt động bảo tồn
rùa, sinh thái rùa hay các mối đe dọa đối với các
loài rùa. BTC cũng rất bất ngờ với sự đa dạng và
sáng tạo trong hình thức thể hiện tác phẩm và chất
liệu sáng tác. Vượt ra ngoài khuôn mẫu về tranh

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 771 tác phẩm dự thi
hợp lệ từ 720 tác giả (trong đó có 42 tác giả gửi nhiều
hơn một tác phẩm). © PanNature

vẽ truyền thống, một số tác giả đã sử dụng đồ tái
chế, các chất liệu thân thiện với môi trường để thể
hiện thông điệp bảo vệ rùa một cách mới mẻ và
sáng tạo.
Với sự đánh giá khách quan, công tâm, Ban Giám
khảo đã chọn ra 07 tác phẩm dự thi xuất sắc và ấn
tượng để trao giải. Đồng thời, sau gần một tuần bình
chọn với sự hưởng ứng và tương tác nhiệt tình của
cộng đồng mạng trên trang Facebook Thiennhien.
net, BTC đã tổng hợp tổng chỉ số tương tác (lượng
tương tác, bình luận và chia sẻ) của các tác phẩm và
chọn ra 7 tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã quyết định bổ sung,
trao thêm một số giải thưởng.
Bạn có thể xem các tác phẩm và hạng mục giải
thưởng tại đây: Facebook ThienNhien.Net

Bạn Hoàng Hữu Thiện (mã số: 000048) chiến thắng hạng
mục Chiến Binh Rùa Vàng với tác phẩm “Sinh khối nhân
chủng – Lời cảnh tỉnh từ quá khứ”.
© Hoàng Hữu Thiện & PanNature

Để có được sự thành công này, BTC xin trân trọng
cảm ơn các Sở Giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu
các trường học trên địa bàn cả nước, các thầy cô
giáo và quý vị phụ huynh, các cơ quan, ban ngành,
và đoàn thể, các tổ chức và cá nhân đã quan tâm và
hỗ trợ lan tỏa cuộc thi đến cộng đồng trong suốt
thời gian vừa qua. Đặc biệt, BTC xin gửi lời tri ân
đến tất cả các tác giả đã gửi tác phẩm đến cuộc thi
- những người làm nên sự thành công của cuộc
thi này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến Liên minh châu Âu và Vườn thú Cleveland
Metroparks đã tài trợ cho hoạt động này.
Bạn Nguyễn Ngân Duyên (mã số: 000298) chiến thắng hạng
mục Chiến Binh Rùa Vàng với tác phẩm “Chung tay bảo vệ
rùa”. © Nguyễn Ngân Duyên & PanNature

Ngày: 25/08/2021
Thông cáo báo chí: Bích Kiều – 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

Chị Lê Thị Như Hoài (mã số: 000268) chiến thắng hạng mục
Bộ Rùa Ấn Tượng với bộ 3 tác phẩm “Sống”.
© Lê Thị Như Hoài & PanNature

Bạn Cung Quang Hào (mã số: 000015) chiến thắng hạng
mục Ciến Binh Rùa Bạc với tác phẩm “Máy gắp thú”.
© Cung Quang Hào & PanNature

Bạn Phạm Ngọc Anh (mã số: 000124) chiến thắng hạng mục
Chiến Binh Rùa Đồng với tác phẩm “Trái tim của tự nhiên”.
© Phạm Ngọc Anh & PanNature

Bạn Đỗ Phú Đạt (mã số: 000006) chiến thắng hạng mục
Chiến Binh Rùa Bạc với tác phẩm “Đồi Mồi”.
© Đỗ Phú Đạt & PanNature

Chị Nguyễn Thu Hằng (000492) chiến thắng hạng mục
Chiến Binh Rùa Việt với tác phẩm “Ngạt thở”.
© Nguyễn Thu Hằng & PanNature

Trường Tiểu học Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) giành
giải thưởng Binh Đoàn Rùa Ấn Tượng. © PanNature

Anh Vương Nhất Thuận (mã số: 000171) chiến thắng hạng
mục Chiến Binh Rùa Việt với tác phẩm “Đi chợ”.
© Vương Nhất Thuận & PanNature

