
HỌC BỔNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 

NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA VỀ CÁC LOÀI RÙA CẠN VÀ 
RÙA NƯỚC NGỌT CỦA VIỆT NAM LẦN THỨ XI 
 

THE ASIAN TURTLE PROGRAM’S ELEVENTH TORTOISE AND FRESHWATER TURTLE 

FIELD SKILLS DEVELOPMENT TRAINING COUSRE 

  

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar thông báo cơ hội 

tham gia và nhận học bổng “Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa 

nước ngọt” của Việt Nam lần thứ XI. Khoá học này do Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) 

phối hợp với Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương tổ chức. 

Mục đích của khoá học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về các loài rùa 

và đặc điểm sinh thái của chúng, đồng thời phát triển các kỹ năng nghiên cứu thực địa như kỹ 

năng điều tra, định loại loài, kỹ năng đo đạc và ghi chép dữ liệu và thực hành các phương pháp 

nghiên cứu. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu những mối đe doạ tới các loài rùa của 

Việt Nam và vai trò của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng mang tính khu vực mà các loài rùa 

châu Á đang phải đối mặt. 

Sau khoá học, ATP sẽ tài trợ cho các sinh viên có ý định thực hiện những dự án nghiên cứu nhỏ 

trong năm 2015 (2 đến 3 tuần). ATP hỗ trợ học viên thiết kế và thực hiện dự án. Sinh viên có thể 

sử dụng nghiên cứu làm đề tài tốt nghiệp nếu được sự cho phép của Nhà trường. 

  

Thời gian tổ chức: 21 – 29 tháng 03 năm 2015 

Thời gian học: 08 ngày 

Địa điểm tổ chức: Vườn quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình 

Số học bổng: 10 suất   

  

Hạn nộp đơn đăng ký 

25 tháng 02 năm 2015 

Chỉ các ứng viên nhận được học bổng sẽ được thông báo. 

  

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. 

  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Ưu tiên các sinh viên Lào đang theo học tại các trường Đại học của Việt Nam, sinh viên, cán bộ 

kiểm lâm, các nhà sinh học và các nhà bảo tồn trẻ Việt Nam. 

  

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

Các ứng viên có thể truy cập vào trang web sau để tải mẫu đơn xin học bổng: 

http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-

training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015[VN].html 

và gửi đăng kí về địa chỉ: 

Chị Nguyễn Thu Thủy 

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) 

http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015%5bVN%5d.html
http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015%5bVN%5d.html


Email: info@asianturtleprogram.org 

  

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

Chị Nguyễn Thu Thủy 

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) 

Địa chỉ: Phòng 1301, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: +84 (0)4 3514 7875 

Email: info@asianturtleprogram.org 

  

The Asian Turtle Conservation Program (ATP) of Indo-Myanmar Conservation, in cooperation 

with Cuc Phuong National Park’s Turtle Conservation Center (TCC) will be hosting its eleventh 

annual field skills training course focused on research and conservation of tortoises and 

freshwater turtles. The course is aimed to provide students with basic knowledge about turtle 

ecology, field skills and survey techniques, field identification, field records, and other practical 

research methods. Through participation in the course, students will also become aware of the 

major threats to Vietnam’s tortoise and freshwater turtles, and the role Vietnam plays in the 

larger regional crisis facing Asian turtles. 

  

Participants will also be given the opportunity to complete a short research project (two to three 

weeks) during 2015 following the training course. Research projects will be designed and 

conducted by the students with assistance from the ATP. Small grants will be provided for 

students to complete these research projects. Projects may also count towards university thesis 

research if agreed by the student’s university. 

  

GENERAL INFORMATION 

Course date: 21st  – 29th  

March 2015 

Course duration: 8 days 

Location: Cuc Phuong National Park, Nho Quan District, Ninh Binh Province 

Number of participants: 10 

  

Closing date for applications: 

25th February 2015 

Only successful applicants will be contacted. 

  

  

COURSE FEE 

The Asian Turtle Conservation Program will cover course fees, including materials, food, 

accommodation, and reasonable transport costs for course participants 

  

WHO CAN APPLY? 

We strongly encourage applications from Laotian students from Viet Nam Universities, 

Vietnamese students, young national biologists, rangers and conservationists. 

  

HOW TO APPLY? 

Download application form on the Asian Turtle Program website: 



http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-

training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015[EN].html 

and send your application to: 

  

Ms. Nguyen Thu Thuy 

Asian Turtle Program 

Email: info@asianturtleprogram.org 

  

  

CONTACT                  

Ms. Nguyen Thu Thuy 

Asian Turtle Program 

Address: Office # 1301, Thanh Cong Tower 

57 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi 

Tel: +84 (0) 3514 7875 

Email: info@asianturtleprogram.org 

 

http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015%5bEN%5d.html
http://www.asianturtleprogram.org/pages/student-training/Call_for_student_training_2015/Call_for_application_student_training_2015%5bEN%5d.html

