
Trạm Bảo tồn ĐVHD đã tiến hành tu sửa chuồng trại, hoàn
thiện 75m tường rào còn lại bao quanh nhà hành chính và
khép kín toàn bộ diện tích 6,707m2 của Trạm. 70 ĐVHD được
chuyển giao tới Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, trong đó có
một số loài cực kỳ nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB quy định tại
Phụ lục I, Nghị định: 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 như
Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus), Tê tê Java (Manis javanica)
từ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu
và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Song song đó, chúng tôi đã phối kết hợp với Chi cục Kiểm lâm
tỉnh Bình Dương và Ban lãnh đạo Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn
hóa Đồng Nai tiến hành thả 28 ĐVHD trở về rừng. Số lượng
các cá thể F1 của loài Mèo rừng (Prionailurus bengalensis),
Rùa đất lớn (Heosemys grandis) và Rùa hộp lưng đen (Cuora
amboinensis) tiếp tục gia tăng tại Trạm Dầu Tiếng. 
Năm 2022 đã khép lại, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới tất cả sự đồng hành và tài trợ từ các cá nhân, các đơn vị,
tổ chức trong năm qua. Chúc mừng năm mới 2023, chúc tất
cả các quý vị an khang, thịnh vượng.
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Ngày 19/09/2022, Trạm Bảo tồn ĐVHD đã có
một buổi làm việc quan trọng, đón tiếp hội
đồng thẩm định hồ sơ đăng kí cơ sở bảo tồn
- Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Dầu
Tiếng. Tại buổi làm việc, với sự chủ trì của Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;
thành phần tham dự có đại diện Cục Bảo tồn
thiên nhiên và Đa dạng sinh học; thành viên
phản biện có GS.TS Nguyễn Quảng Trường –
Phó viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên
sinh vật; PGS.TS Trương Thanh Cảnh –
Giảng viên tại ĐH Khoa học Tự nhiên và các
cơ quan ban ngành trong tỉnh như: Chi cục
Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chi
cục Thú y, Công an tỉnh Bình Dương và Ủy
ban nhân dân các cấp huyện, xã đóng chân
trên địa bàn. 

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ BẢO TỒN

Tại cuộc họp, ông Lê Xuân Lâm –
Quản lý Trạm Bảo tồn ĐVHD đã
trình bày hồ sơ đăng ký thành lập
Cơ sở bảo tồn. Kết quả, chúng tôi
nhận được sự ủng hộ của tất cả
thành viên trong hội đồng về sự cần
thiết thành lập Trung tâm Bảo tồn
ĐVHD Dầu Tiếng. Theo đó, còn một
số điểm trong hồ sơ cần chỉnh sửa,
bổ sung trên cơ sở góp ý của
chuyên gia để hoàn thiện hồ sơ
trình UBND tỉnh Bình Dương phê
duyệt. 
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GÂY NUÔI  S INH SẢN

Hình ảnh Cu li nhỏ con nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Cu li nhỏ mẹ

Công tác gây nuôi sinh sản các loài thú nhỏ, rùa cạn và rùa nước ngọt vì mục tiêu
bảo tồn luôn được đẩy mạnh tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng. Trong 6 tháng
vừa qua, tổng cộng 16 con non được sinh ra, cụ thể 8 Mèo rừng (Prionailurus
bengalensis), 4 Rùa đất lớn (Heosemys grandis) và 4 Rùa hộp lưng đen (Cuora
amboinensis). 
Các con non sinh ra tại Trạm Dầu Tiếng luôn được chăm sóc cẩn thận. Ví dụ, Mèo
rừng là loài rất dễ bị căng thẳng với tiếng ồn, khi tiếng ồn to có thể dẫn tới tình
trạng Mèo rừng mẹ ăn thịt con non. Vì vậy, khu vực chăm sóc và nuôi dưỡng Mèo
rừng phải là khu vực càng yên tĩnh càng tốt. Tại Trạm Dầu Tiếng, khu vực chăm
sóc Mèo rừng ở phía cuối của Trạm – cách xa đường giao thông, giáp với khu
rừng trồng để tạo môi trường đảm bảo nhất có thể cho Mèo rừng thích nghi.
Hiện tại chúng đang được nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã của Trạm.
Tới thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ đưa các bạn trở về rừng, đóng góp cho việc
bảo tồn loài cũng như bảo tồn nguồn gen quý, hiếm tại Việt Nam.

SỐ LƯỢNG F1 TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TẠI TRẠM BẢO TỒN
ĐVHD DẦU TIẾNG
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BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ BÒ SÁT, LƯỠNG CƯ

3 Ảnh: WAR/Đại học Lâm nghiệp

Nhân viên của Tổ chức WAR trình bày báo cáo tại Hội thảo
 

khả thi và cơ bản về lưỡng cư và
bò sát thời gian tới đã được hội
thảo công bố và trao đổi. Ngoài
ra, Hội thảo cũng đưa ra những
đánh giá tổng kết số liệu về
lưỡng cư – bò sát Việt Nam,
đồng thời định hướng nghiên
cứu trong thời gian tiếp theo và
đưa ra những giải pháp thúc
đẩy sự hợp tác quốc tế trong
nghiên cứu lưỡng cư – bò sát ở
Việt Nam.
Tại hội thảo, Tổ chức WAR đã
tham gia trình bày “Kỹ thuật
chăm sóc loài Tắc kè đuôi vàng
(Cnemaspis psychedelica) tại
Trạm Bảo tồn Động vật Hoang
dã Dầu Tiếng” nhằm thảo luận
về phương pháp nghiên cứu,
chăm sóc, nhân nuôi loài Tắc kè
đuôi vàng – một loài đặc hữu
tại Việt Nam. 

Chụp ảnh tập thể kỉ niệm 
 

Ngày 11/9/2022, Hội thảo Quốc gia về lưỡng cư và
bò sát học ở Việt Nam lần thứ 5 đã diễn ra tại Đại
học Lâm nghiệp, Hà Nội. Các kết quả nghiên cứu về
lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam trong thời gian gần
đây thuộc các lĩnh vực khu hệ, sinh thái học và khai
thác, chăn nuôi và bảo vệ nguồn lợi lưỡng cư và bò
sát ở Việt Nam, xác định sơ bộ các hướng nghiên
cứu 



THÊM 1 CÁ THỂ RÙA BIỂN ĐƯỢCTHÊM 1 CÁ THỂ RÙA BIỂN ĐƯỢC
CHUYỂN GIAO TỚI TRẠM DẦU TIẾNGCHUYỂN GIAO TỚI TRẠM DẦU TIẾNG

  

THỰC THI  PHÁP LUẬT
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Trạm Bảo tồn ĐVHD nổi tiếng là mái nhà thứ
hai của nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý,
hiếm. Tại đây, chúng tôi không ngừng thay
đổi tạo ra những điều kiện tốt nhất, gần gũi
với môi trường ngoài tự nhiên cho động vật
hoang dã. Ngoài ra, Rùa biển cũng là một
trong những loài được chúng tôi hỗ trợ cơ
quan chức năng chữa trị và chăm sóc. Ngày
04/07/2022, chúng tôi tiếp nhận một cá thể
Vích (Chelonia mydas) từ Chi cục Thủy sản
tỉnh Đồng Nai với trọng lượng 10kg.
Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Chi
cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai đã tin tưởng và
phối hợp kịp thời với chúng tôi trong công
tác cứu hộ Rùa biển.



TIẾP NHẬN 2 ĐỘNG VẬT RỪNG CỰC KÌ NGUY CẤP, QUÝ,
HIẾM BỊ NUÔI NHỐT LÂU NĂM TẠI NHÀ DÂN

 Sáng ngày 27/07/2022, sau khi nhận
được tin cần hỗ trợ cứu hộ và chăm sóc 2
Vượn má hung từ Chi cục Kiểm lâm Bình
Dương, Tổ chức WAR đã nhanh chóng di
chuyển tới địa điểm tiếp nhận. Nằm sâu
trong một con hẻm trên đường Phạm
Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 2 Vượn
má hung bị nuôi nhốt trong một chiếc
lồng chật hẹp tại nhà của cụ ông 87 tuổi.
Thoạt nhìn ban đầu, việc giải cứu 2 Vượn
má hung rất dễ, tuy nhiên chúng tôi phải
dành nhiều thời gian trong việc làm quen
cũng như tạo sự gần gũi với chúng trước
khi giải cứu. Bởi vì chúng bị nuôi nhốt lâu
năm nên rất e dè và sợ người lạ.

Đây là 2 cá thể loài Vượn má hung (Nomascus gabriellae)– loài cực kỳ nguy cấp, quý, hiếm
nằm trong nhóm IB, phục lục I, Nghị định: 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021, giới tính cái
và có tổng trọng lượng là 11kg. Nhận thức được việc nuôi ĐVHD trái phép là vi phạm pháp
luật, ông cụ đã chủ động liên hệ tới cơ quan chức năng và chuyển giao. 
Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự nguyện chuyển giao ĐVHD của người dân tới cơ quan
chức năng. Về với Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, 2 cá thể Vượn sẽ nhận được sự chăm
sóc nhiệt tình, chu đáo từ những bàn tay nhiệt huyết của nhân viên Tổ chức WAR.
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Bác sĩ thú y tiếp cận lại gần, làm quen với ĐVHD
 

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân và các cơ quan chức năng, 2 Vượn má hung được giải cứu



KỊP THỜI CỨU CHỮA CHO LOÀI ĐỘNG VẬT CỰC KÌ NGUY CẤP,
QUÝ, HIẾM BỊ THƯƠNG

Ở Việt Nam hiện có hai loài Cu li là Cu li lớn (tên khoa học Nycticebus bengalensis) và
Cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus) thuộc Bộ linh trưởng. Cả hai loài này
đều được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất bởi chúng là động vật thuộc
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định: 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021
của Chính phủ. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán … trái phép
là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vào ngày 12/08/2022, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bàn giao một Cu li ở
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR tỉnh Bình Dương
để cứu hộ. Nhận được thông tin cần hỗ trợ từ cơ quan chức năng, Tổ chức WAR đã
nhanh chóng di chuyển tới hiện trường để cứu chữa.

Ngoài ra, ngày 22/12/2022, chúng tôi tiếp
nhận và cứu hộ 1 Cu li nhỏ khác nặng 0,5kg
từ Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền
Giang dưới sự chứng kiến của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền
Giang. Hiện nay, chú Cu li này đang được
chăm sóc tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu
Tiếng. 
Tổ chức WAR khuyến cáo người dân về việc
nuôi ĐVHD trái phép ở trong nhà. Điều này
không chỉ là nguyên nhân gây bệnh từ ĐVHD
sang người mà còn gây nguy hại tới sự sống
của cả con người lẫn ĐVHD.
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Cận cảnh vết thương nặng ở chân sau
 

Qua kiểm tra ban đầu, đây là cá thể Cu li
nhỏ có tên khoa học là Nycticebus
pygmaeus, có trọng lượng khoảng 300gr,
giới tính cái và bị thương ở chân do bị điện
giật. Vì sức khỏe quá yếu và vết thương
nhiễm trùng lâu ngày, nên cá thể trên đã
không thể sống sót. Mặc dù chúng tôi đã cố
gắng hết sức để chữa trị, chúng tôi rất tiếc
phải báo tin này. 

Hoàn tất thủ tục và chuẩn bị đưa Cu li về Trạm
Dầu Tiếng

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương



HỖ TRỢ CHI CỤC KIỂM LÂM
BÌNH DƯƠNG VÀ CÔNG AN
HUYỆN BẾN CẦU, TÂY NINH
CHĂM SÓC LOÀI ĐỘNG VẬT
NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 
Từ quan sát thực tế, chúng tôi công
nhận rằng tinh thần tự nguyện cũng
như ý thức bảo vệ động vật hoang dã
của người Việt Nam ngày càng tốt.
Ngày 27/09/2022, đường dây nóng
của Tổ chức WAR nhận được một
cuộc gọi từ người dân với mong muốn
chuyển giao một Tê tê Java (Manis
Javanica) tới Trạm Bảo tồn ĐVHD.
Ngay lập tức, chúng tôi đã phối hợp
với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương
để tiếp nhận. 
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Tiếp nhận Tê tê Java từ cơ quan chức năng 

Với sự phối hợp kịp thời của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, Trạm Bảo tồn ĐVHD
đã tiếp nhận một Tê tê Java, giới tính đực bị ốm yếu, cạn kiệt sức khỏe. 
Ngoài ra, trước đó vài ngày, tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, chúng tôi cũng đã tiếp
nhận từ Công an huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh một cá thể Tê tê Java đực, nặng 2kg bị
thương ở 2 chân sau.
Tê tê Java là một loài động vật có nguy cơ nằm trên bờ vực tuyệt chủng và đang nhận
được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, đặc biệt là những người làm công tác bảo
tồn ĐVHD tại Việt Nam. Người ta dự báo rằng, nếu ngay bây giờ chúng ta không có
biện pháp bảo vệ hiệu quả thì một ngày không xa, sự xuất hiện của loài Tê tê chỉ còn
trong trang giấy.
Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự giác
thực thi pháp luật của người dân. Công tác
bảo tồn đa dạng sinh học sẽ không hiệu quả
nếu như không có sự phối hợp tích cực từ
người dân và cơ quan chức năng.
Cá thể Tê tê này hiện nay đang sinh trưởng
khỏe mạnh tại Trạm Bảo tồn Dầu Tiếng. Thời
gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành ghép cặp
cũng như theo dõi quá trình gây nuôi sinh
sản của Tê tê này. 

Cận cảnh vết thương ở chân sau
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HAI RÁI CÁ VUỐI BÉ TẠI BẠC
LIÊU CHUYỂN NHÀ MỚI TỚI

TRẠM DẦU TIẾNG, BÌNH
DƯƠNG

 

ABOUT THE SCHOOL

Người dân cho biết, họ đối xử với hai bé
Rái cá như con của mình. Hằng ngày, họ
cho ăn các thức ăn luộc như thịt gà, tôm,
mực. Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng,
bởi những món ăn trên hoàn toàn không
phù hợp với tập tính và bản năng của Rái
cá.
Bởi vì thể trạng của hai bé không tốt do bị
nuôi trong môi trường không phù hợp lâu
ngày và quãng đường di chuyển xa nên
chúng tôi đã phải rất cẩn thận chăm sóc
trong suốt chuyến đi. Tránh trường hợp
làm sốc để ảnh hưởng tới hai bé.
Tình yêu thương dành cho động vật là một
điều vô cùng trân quý. Tuy nhiên, nếu  đặt
không đúng chỗ, chúng ta lại đang vô tình
giết hại ĐVHD. Chúng tôi hoan nghênh tinh
thần kết hợp, hỗ trợ của người dân và cơ
quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bạc
Liêu.
Hiện tại, hai bé Rái cá đang được chăm
sóc tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.
Đồng thời, bác sĩ thú y và nhân viên chăm
sóc đã và đang huấn luyện hai bé để phục
hồi bản năng hoang dã.

Sau khi nhận được tin cần hỗ trợ chăm
sóc một cặp Rái cá vuốt bé (Aonyx
cinereus) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc
Liêu, đội cứu hộ của Tổ chức WAR đã
nhanh chóng lên đường để tiếp nhận.
Mất hơn 6 tiếng đồng hồ di chuyển từ
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã
có mặt tại hiện trường. Khi chúng tôi tới
nơi, cơ quan chức năng đã có mặt tại
hiện trường và chuẩn bị xong toàn bộ
giấy tờ cũng như thủ tục liên quan.
Đi sâu vào phía sau của ngôi nhà, chúng
tôi nhìn thấy hai bé Rái cá được nuôi
trong một căn phòng sạch sẽ, bao gồm
cả điều hòa để giúp cân bằng nhiệt độ.

Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng tiếp nhận
ĐVHD từ cơ quan chức năng

 

Người dân bịn rịn chia tay “thú cưng”

Rái cá bị nuôi nhốt trong 1 chiếc lồng chật hẹp



Trăn là một loài động vật dễ nuôi và
mang lại giá trị kinh tế cao. Do đó,
tình trạng nuôi trăn tại các hộ dân ở
Việt Nam diễn ra khá phổ biến. Trừ
những cơ sở được cấp phép nuôi
trăn thương mại, hầu hết các hộ nuôi
Trăn đều là trái phép. Trong 6 tháng
cuối năm, chúng tôi đã hỗ trợ cơ
quan chức năng tỉnh Bình Dương
chăm sóc 4 Trăn đất (Python
molurus).
Theo nguồn tin từ cơ quan chức
năng, cả 4 cá thể trăn đều bị nuôi
nhốt trái phép tại các nhà dân, nên
cơ quan chức năng đã vận động và
yêu cầu người dân tự nguyện chuyển
giao cho Trạm cứu hộ trước khi thả
về môi trường tự nhiên. 
Chúng tôi đã phối kết hợp với Chi
cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương thả 1
trong 4 cá thể về rừng. Hiện tại, còn
3 cá thế đang được nuôi dưỡng tại
Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.

TRĂN ĐẤT – MỘT TRONG NHỮNG LOÀI ĐƯỢC CỨU HỘ NHIỀU
NHẤT TRONG QUÝ 2/2022

 

Hình ảnh 2 chú Trăn e dè vì bị nuôi nhốt lâu năm
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NHẬN 1 TÊ TÊ JAVA TỪ CÔNG AN HUYỆN BẾN CẦU,
TỈNH TÂY NINH VÀO NGÀY CẬN KỀ CUỐI NĂM 2022

 

Vào những ngày cuối năm, tình trạng buôn
bán trái phép các loại mặt hàng gia tăng. Và
buôn bán ĐVHD trái phép không phải là
trường hợp ngoài lệ. Ngày 28/12/2022,
chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ Công
an huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh về việc hỗ
trợ chăm sóc một cá thể Tê tê Java đực,
nặng 3kg là tang vật của một vụ buôn bán
trái phép trên địa bàn huyện Bến Cầu.
Hiện tại, cá thể Tê tê trên đang nhận được
sự chăm sóc nhiệt tình, chu đáo từ nhân
viên và bác sĩ thú y của Trạm Dầu Tiếng. 

Bàn giao tang vật

Hình ảnh tang vật yếu ớt, nằm
cuộn tròn

 

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương10



4 Rùa răng (Heosemys
annandalii), 4 Rùa hộp lưng đen
(Cuora amboinensis), 1 Rùa núi
vàng (Indotestudo elongata), 1
Rùa cổ bự (Siebenrockiella
crassicollis), 3 Rùa ba gờ
(Malayemys subtrijuga) tại Khu
Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa
Đồng Nai. Đặc biệt, trong
chuyến tái thả lần này, chúng
tôi đã đưa 2 Trăn đất (Python
molurus) nặng tổng cộng 55kg
về rừng. Tất cả các ĐVHD nói
trên được Chi cục Kiểm lâm
tỉnh Bình Dương xử lý tịch thu
từ các vụ nuôi nhốt và buôn bán
ĐVHD trái phép, sau đó chuyển
giao cho Trạm Bảo tồn ĐVHD
Dầu Tiếng để chữa trị. Trước
khi thả về môi trường tự nhiên,
chúng tôi đã theo dõi và đánh
giá khả năng sinh tồn ngoài tự
nhiên của các loài tại môi
trường bán hoang dã sau một
thời gian chăm sóc tại Trạm
Dầu Tiếng.
Chúng tôi chân thành cảm ơn
sự phối hợp của Ban lãnh đạo
Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn
hóa Đồng Nai, Chi cục Kiểm lâm
Bình Dương trong hoạt động thả
ĐVHD về rừng. 

THẢ THÀNH CÔNG
27 ĐVHD VỀ KHU
BẢO TỒN THIÊN
NHIÊN - VĂN HÓA
ĐỒNG NAI

11
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Vận chuyển ĐVHD tới địa điểm thả

Tạm biệt! Chúc con an toàn và bình an

Ngày 01/11/2022, Tổ chức WAR đã phối hợp với
Chi cục Kiểm lâm Bình Dương thả thành công 27
ĐVHD bao gồm 5 Khỉ đuôi lợn (Macaca ironina),
2 Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), 2 Khỉ mặt
đỏ (Macaca arctoides), 2 Trăn đất (Python
molurus), 3 Rùa đất lớn (Heosemys grandis), 
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Hình ảnh nhân viên của Trạm miệt mài xây dựng
 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
 Trong 6 tháng cuối năm 2022, tổ xây dựng của Trạm Dầu Tiếng đã tập trung hoàn thành

bức tường rào còn lại. Như vậy, với sự nỗ lực và chịu khó của tổ, Trạm Bảo tồn ĐVHD
Dầu Tiếng đã hoàn thiện 75m bức tường rào ở phía Khu vực hành chính. Ngoài ra,
chúng tôi cũng tập trung tu sửa và nâng cấp một số chuồng trại trong khu bán hoang
dã.
Về cơ bản, Trạm Bảo tồn ĐVHD đã hoàn thiện tất cả các điều kiện quan trọng cho việc
đảm bảo an toàn và môi trường sống cho ĐVHD tại đây. 

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

6

75m tường rào đã hoàn thành
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Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, chúng tôi đã hỗ trợ 1 du học sinh người Việt
làm tình nguyên viên tại Trạm kéo dài 2 tuần từ ngày 26/09/2022 tới ngày 07/10/2022.
Trải nghiệm 2 tuần tại Trạm Bảo tồn đã giúp tình nguyện viên nâng cao kiến thức thực
tiễn về bảo tồn động vật hoàng dã. Ngoài ra, chúng tôi đang hỗ trợ một sinh viên học tại
Đại học Nông lâm, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu về điều kiện, tình trạng của các
loài Rùa trước và sau khi thả. Đề tài nghiên cứu không chỉ đóng góp xây dựng một quy
trình cứu hộ, tiếp nhận các loài Rùa mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực của giới trẻ
Việt Nam trong công tác bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam. 
Chúng tôi hoan nghênh tinh thần tự giác, sẵn sàng cũng như tình yêu thiên nhiên của
các bạn trẻ Việt Nam hiện nay. Công tác bảo tồn ĐVHD sẽ không hiệu quả nếu như
không có sự lan tỏa từ các bạn.

GIÁO DỤC BẢO TỒN 

HỖ TRỢ VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO THỰC TẬP SINH VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN
ĐƯỢC LÀM VIỆC, NGHIÊN CỨU TẠI TRẠM BẢO TỒN ĐVHD DẦU TIẾNG
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Chụp ảnh kỉ niệm các đại biểu tham gia Hội thảo

Ảnh: GreenViet

HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO TỒN
ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ VIỆT NAM” TẠI ĐÀ NẴNG

Vào ngày 24/12/2022 vừa qua, Trạm Bảo tồn ĐVHD đã tham dự Hội thảo “Giới
thiệu chiến lược hoạt động quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam” tại
Đà Nẵng cùng với hơn 10 Tổ chức khác hoạt động trong lĩnh lực bảo tồn ĐVHD.
Tại hội thảo, chúng tôi cùng nêu ra ý kiến và mong muốn nhận được sự hỗ trợ
từ Quỹ để góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam.
Đây cũng là cơ hội để các NGO gặp gỡ và ngồi nhìn lại những nỗ lực đã đóng
góp cho thiên nhiên Việt Nam trong năm 2022 vừa qua. 
Mong rằng 2023, chúng ta sẽ cùng nhau đem tới những giá trị lớn hơn cho thiên
nhiên Việt Nam.



Tổ chức WAR muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới: 
Ông Dominic C.Scriven, OBE - Chủ tịch và là Nhà Sáng lập
Quỹ Dragon Capital và Ông Joshep Hoess 
Tổ chức Greater Good 
Vườn thú Cologne 
Quỹ Bảo tồn Vọoc (DLF)
Hội bảo vệ linh trưởng quốc tế (IPPL) 
Công ty Osprey Packs 
Và các đơn vị khác đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng chúng tôi trong công tác
bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Chúc tất cả các quý nhà tài trợ một
năm 2023 thành công rực rỡ.

LỜI CẢM ƠN
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