
Khóa đào tạo các kỹ năng
nghiên cứu thực địa về 
rùa cạn và rùa nước ngọt 2022

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức Indo-Myanmar Conservation cùng với Trung tâm 
Bảo tồn Rùa (TCC), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp tổ chức “Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực 
địa về rùa cạn và rùa nước ngọt” lần thứ XVII. Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho sinh viên, các nhà bảo tồn trẻ 
và cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã các kỹ năng thực địa và kiến thức liên quan đến 
nghiên cứu và bảo tồn rùa tại Việt Nam.

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

  Trang bị các phương pháp nghiên cứu, kỹ năng 
  điều tra thực địa, kỹ năng định loại, đo đạc và ghi 
  chép dữ liệu về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt;

  Tìm hiểu về các đặc điểm sinh thái học của rùa;

Tham gia khóa học, các học viên sẽ có cơ hội:
  Tìm hiểu về công tác bảo tồn các loài rùa cạn và rùa 
  nước ngọt của Việt Nam;

  Cơ hội thực tập tốt nghiệp, tiến hành các dự án 
  nghiên cứu nhỏ dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của ATP 
  sau khi hoàn thành khóa học.



CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

- Các ứng viên điều mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại:  https://bit.ly/3ctGndF
- Ứng viên tải mẫu đơn đăng ký và tờ thông tin khóa học tại đường link https://bit.ly/3495XWA 
để chuẩn bị trước khi điền mẫu đơn trực tuyến.
- Hạn nộp đơn đăng ký: 31/03/2022                       - Chỉ các ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo

thời gian & Địa Điểm
Thời gian tổ chức: Từ 16/4/2022 đến 23/4/2022  
Thời gian học:        08 ngày
Địa điểm tổ chức: Vườn Quốc gia Cúc Phương, 
                              Nho Quan, Ninh Bình.

Là sinh viên, cán bộ kiểm lâm, nhà sinh học và nhà bảo tồn trẻ, ưu tiên sinh viên Lào đang theo học tại 
các trường Đại học của Việt Nam.

Nguyễn Tài Thắng - Quản lý dự án rùa Hoàn Kiếm
Anh Thắng là cựu học viên khoá học năm 2010. Không chỉ có 12 năm kinh nghiệm nghiên cứu 
rùa Hoàn Kiếm khắp miền Bắc Việt Nam, anh còn tham gia nhiều chương trình nghiên cứu bảo 
tồn các loài bò sát, thú, chim...

Nguyễn Thành Luân - Cán bộ nghiên cứu khoa học
Anh Luân có niềm đam mê nghiên cứu các loài bò sát và lưỡng cư ở Việt Nam, đặc biệt là các 
loài rùa. Từ năm 2012 đến nay, anh Luân phụ trách các hoạt động khảo sát thực địa và các 
nghiên cứu khoa học của tổ chức. 

Nguyễn Thu Thủy - Quản lý động vật
Chị Thủy hiện đang quản lý chương trình hợp tác với Vườn quốc gia Cúc Phương tại Trung tâm 
Bảo tồn Rùa, tập trung vào cứu hộ, nhân giống bảo tồn và thả các loài rùa về tự nhiên, điều phối 
hoạt động giáo dục và tình nguyện viên.

Hoàng Văn Hà - Điều phối viên Chương trình bảo tồn rùa Việt Nam
Anh Hà là một trong số các học viên của những khóa học đầu tiên và đã tham gia các hoạt 
động nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam hơn một thập kỷ vừa 
qua.

Tim McCormack - Giám đốc 
Anh Tim đã dành nhiều năm nghiên cứu và thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức tập 
trung vào các loài rùa cạn và rùa nước ngọt đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Việt Nam. Với tư 
cách là người đồng sáng lập ATP, anh đã hỗ trợ xây dựng nhiều dự án bảo tồn rùa tại Việt Nam. 
Hiện, anh chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động nghiên cứu và truyền thông cũng như phát 
triển các chương trình của tổ chức.

Giảng viên khóa học

Đối tượng tham gia

chi phí khóa học
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á sẽ thanh toán 
toàn bộ kinh phí học tập, tài liệu, ăn, ở và đi lại 
trong suốt khóa học.
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