
Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chương 
trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-
Myanmar Conservation (IMC) phối hợp với Chi cục 
Thủy sản Hà Nội thực hiện Chương trình giáo dục môi 
trường thường niên nhằm nâng cao nhận thức cho các 
em học sinh sống ở khu vực hồ Xuân Khanh và Đồng 
Mô về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, đặc 
biệt là loài rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei). Hồ Đồng 
Mô và Xuân Khanh -là hai sinh cảnh sống quan trọng 
của hai trong tổng số 3 cá thể rùa Hoàn Kiếm được biết 
đến còn tồn tại trên thế giới.  

Năm nay, 829 học sinh từ 16 lớp của 6 trường Trung 
học cơ sở (Kim Sơn, Cổ Đông, Sơn Tây, Xuân Sơn, Yên 
Bài A, Yên Bài B) tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây đã 
tham gia các bài giảng về rùa. Chương trình đã lồng 
ghép các bài giảng về bảo tồn rùa và sinh thái học với 
những trò chơi lý thú, được thiết kế để giúp học sinh 
có thể hiểu được tầm quan trọng cũng như các mối 
đe dọa chính đối với các loài rùa nói chung, đặc biệt 
là loài rùa Hoàn Kiếm. Tất cả các em học sinh đều rất 
hào hứng khi học về loài động vật đặc biệt sống gần kề 
mình. 

Chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa 
cho học sinh quanh khu vực hồ Xuân Khanh và Đồng Mô  
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Để có thêm thông tin về công tác bảo tồn rùa cạn & rùa nước ngọt tại Việt Nam, vui lòng truy cập 
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Rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) là loài cực kỳ nguy 
cấp, và sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai gần nếu như 
chúng ta không có các biện pháp khẩn cấp để bảo 
vệc chúng. Một trong những trọng tâm của các hoạt 
động bảo tồn đang được chúng tôi thực hiện là nâng 
cao nhận thức của thế hệ trẻ ở khu vực mà loài sinh 
sống. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các hoạt động nâng 

Chị Phạm Như Quỳnh – cán bộ ATP chia sẻ các thông tin 
về loài rùa Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Văn Trọng – ATP/
IMC.  

Cán bộ dự án Rafetus hướng dẫn các em học sinh chơi trò chơi 
"chú rùa may mắn" 
Ảnh: Jack Carney – ATP/IMC
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cao nhận thức của chúng tôi hoặc tìm hiểu cách hỗ trợ 
ATP, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.
asianturtleprogram.org
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Phòng giáo dục thị xã 
Sơn Tây và huyện Ba Vì, các trường THCS thuộc địa bàn xã 
Kim Sơn, Cổ Đông, Sơn Đông, Xuân Sơn và Yên Bài đã tạo 
điều kiện thuận lợi để chương trình giáo dục được diễn ra 
thành công. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các nhà tài 
trợ và đối tác đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong công 
tác bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm. 
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Anh Phạm Xuân Quyền, cán bộ ATP giới thiệu các đặc điểm 
cấu tạo của mai rùa cho các học sinh trường Trung học cơ sở 
Sơn Đông. Ảnh: Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC.  

Học sinh trường Trung học cơ sở Yên Bài A hứng thú chơi 
trò chơi “Chú rùa may mắn”. Ảnh: Phạm Xuân Quyền – ATP/
IMC. 
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