
Vào ngày 28-29/11/2019, chị Thủy Nguyễn, chuyên 
viên đào tạo & điều phối việc cứu hộ rùa của Chương 
Trình Bảo Tồn Rùa Châu Á (ATP) thuộc tổ chức 
Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã có chuyến 
công tác tới vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk để 
hỗ trợ đào tạo cán bộ & nhân viên thuộc Trạm Cứu 
hộ động vật và bộ phận Khoa học & hợp tác quốc tế 
thuộc vườn quốc gia Yok Đôn. Chuyến công tác lần 
này nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức bởi Quỹ 
Động Vật Châu Á (Animals Asia Foundation)-một tổ 
chức có rất nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn 
tại Yok Đôn.

Hiện tại, Trạm Cứu hộ đang chăm sóc hai loài rùa, 
bao gồm: Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) 
và Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) cực kỳ nguy 
cấp. Buổi tập huấn được tổ chức với mục đích chia 
sẻ kinh nghiệm và chuyên môn cho cán bộ tại trung 
tâm trong công tác cứu hộ rùa như: quy trình cứu 
hộ, chăm sóc, định danh và ghi nhận thông tin cũng 
như hướng dẫn về việc kiểm tra sức khỏe của rùa, 
theo dõi cân nặng cũng như làm thế nào để tạo một 
môi trường sinh sống tốt nhất cho chúng tại trạm.

Tập Huấn Chăm Sóc Rùa Tại Trạm Cứu Hộ Động Vật Yok Đôn

Chương Trình Bảo Tồn Rùa Châu Á
Tổ Chức Indo-Myanmar Conservation 

Bảo vệ hôm nay để thấy ngày mai...

Liên tục cập nhật
Để cập nhật thông tin về các hoạt động bảo tồn rùa cạn & rùa nước ngọt tại Việt Nam, vui lòng truy cập 

website: www.asianturtleprogram.org

Các cán bộ tại trung tâm thực hành việc tẩy 
giun cho rùa núi vàng. Ảnh: Dionne Slagter 
(AAF)

Phân tích mẫu phân rùa để kiểm tra ký sinh trùng. Ảnh: 
Đoàn Thị Thanh Thanh-AAF

ATP/IMC rất hân hạnh được hợp tác với các trạm 
cứu hộ động vật và các tổ chức bảo tồn khác với 
mong muốn làm tốt hơn nữa trong công tác bảo tồn 
rùa trong thời điểm hiện tại và tương lai.



Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Vườn quốc gia Yok 
Đôn, Quỹ Động Vật Châu Á đã hỗ trợ rất tích cực cho 
chuyến công tác lần này.
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