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I. Giới thiệu về Khu bảo tồn biển (KBTB) Hòn Cau và Chương trình bảo tồn rùa biển 2018
1. Giới thiệu về KBTB Hòn Cau
Hòn Cau – hòn đảo được các nhà khoa học xếp vào tốp đầu về giá trị hệ sinh thái. Với diện tích
140ha, khu bảo tồn biển (KBTB) Hòn Cau còn giữ nét hoang sơ với nhiều bãi cát trắng mịn với làn nước
trong xanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực Hòn Cau có 234 loài san hô, 324 loài cá, 119 loài thân
mềm, 32 loài da gai kích thước lớn và 46 loài giáp xác, bò sát, trong đó có nhiều loại quan trọng và giá trị
kinh tế cao như tôm hùm bông, tôm hùm đỏ, rùa xanh và đồi mồi. Hòn Cau còn có hệ thực vật biển phong
phú và đa dạng, điển hình như rong và tảo. Thế nhưng do khai thác hải sản không hợp lí, cùng với những
tác động khác, hệ động thực vật biển tại đây đã bị suy kiệt nghiêm trọng. Theo Viện Hải dương học Nha
Trang, trong vòng 10 năm gần đây, mỗi năm, khu vực Hòn Cau giảm trên 6% độ phủ san hô sống. Thống
kê cho thấy, khu vực Hòn Cau có 34 loài thủy sinh vật nằm trong danh mục quý hiếm có nguy cơ tuyệt
chủng. Trong đó 1 loài ở mức độ cực kỳ lớn và 11 loài có mức độ rất lớn.

2. Giới thiệu về chương trình bảo tồn rùa biển
Vùng biển Tuy Phong nói chung và khu vực đảo Hòn Cau (KBTB khu bảo tồn biển Hòn Cau) nói
riêng là bãi đẻ của các loài rùa biển khi đến mùa sinh sản. Năm 2013 BQL khu bảo tồn biển Hòn Cau đã
phát hiện 10 cá thể rùa biển lên khu vực đảo Hòn Cau sinh sản và đã bảo vệ thành công các ổ trứng, năm
2014 phát hiện 3 cá thể rùa biển lên đẻ trứng, năm 2015 có 10 cá thể lên bãi đẻ, 2016 có 13 cá thể rùa mẹ
lên sinh sản tại đảo Hòn Cau và năm 2017 có 8 cá thể rùa mẹ với 687 trứng rùa và 490 trứng nở thành công
thành rùa con bơi ra biển. Vì số lượng rùa mẹ lên đẻ chưa nhiều nên có khả năng thời gian các bạn lựa
chọn tham gia chương trình TNV sẽ không thấy rùa mẹ lên bãi. Tuy nhiên với thời gian và sự quan tâm
của đông đảo cộng đồng sẽ là đóng góp to lớn cho chương trình Bảo tồn biển nói chung và Bảo tồn rùa biển
nói riêng.
Khu vực đảo Hòn Cau là ngư trường truyền thống của bà con ngư dân vùng biển, mặc dù BQL
khu bảo tồn biển Hòn Cau đã tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm khu vực bảo
tồn nhưng vẫn còn một số đối tượng lén lút hoạt động đánh bắt hải sản (nghề lưới) tại khu vực khi rùa
đến mùa sinh sản thường bị mắc vào lưới của các đối tượng này (vừa vô ý lẫn cố ý). Các đối tượng
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chuyên săn bắt rùa biển qua sàng lọc đã vận động, tuyên truyền về bảo tồn rùa biển và môi trường sống
của chúng và được người dân đồng tình ủng hộ.

II. Mục tiêu của Chương trình TNV


Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của bảo tồn biển, bảo tồn rùa
biển thông qua việc tạo cơ hội cho họ tham gia vào công tác tuần tra, bảo vệ rùa biển tại các
bãi đẻ tại đảo Hòn Cau;



Đào tạo đội ngũ tình nguyện viên có hiểu biết và kỹ năng, có thể giúp đỡ cán bộ chuyên môn
tại các khu bảo tồn biển trong công tác bảo tồn rùa biển;



Tăng cường năng lực cho các khu bảo tồn biển công tác truyền thông;



Đóng góp kỹ năng, tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ môi trường biển nói chung và rùa
biển nói riêng;

III. Thời gian thực hiện năm 2018


Mùa sinh sản của rùa biển tại Việt Nam kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, trong đó
thời điểm có số lượng rùa biển lên đẻ nhiều nhất từ tháng 5 đến 8. Do đó, chương trình TNV
sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian: từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8.



Tình nguyện viên có thể đăng ký chương trình 7 ngày và tùy thuộc vào thời gian, địa điểm
đăng ký và số lượng các ứng cử viên và đảm bảo số lượng đăng ký tham gia phù hợp sẽ ưu
tiên lập danh sách cho những TNV đăng ký sớm và mỗi TNV đưa ra 1 lựa chọn với thời gian
ưu tiên:
Chương trình 7 ngày (6-7 TNV/đợt) chia làm bốn đợt
 09/6– 15/6
 23/6 – 29/6
 7/7 -13/7
 21/7 -27/7

IV. Điều kiện cơ bản để tham gia chương trình của TNV


Là công dân Việt Nam;



Quan tâm đến môi trường, động vật hoang dã và rùa biển nói riêng, có điều kiện tham gia đầy
đủ các công việc bảo vệ rùa biển theo yêu cầu của Ban tổ chức.



Có khả năng tự túc kinh phí đi lại đến đảo Hòn Cau;



Có sức khỏe và thể lực tốt;



Có bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch
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Tuổi tối thiểu: từ 21 đến 50 tuổi



Cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với Ban Tổ chức nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
xảy ra rủi ro đối với tài sản và tính mạng của tình nguyện viên.

V. Chương trình: 7 ngày
Ngày 1:
Đến Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong các TNV có thể liên lạc với các khách sạn dưới đây
để đặt phòng:
Khách sạn Hưng Thịnh 0941 882 279; Khách sạn Hưng Lợi 0252 3850679



Phương tiện di chuyển:

-

Từ TP.HCM: Xe Đông Hưng 0916 727727; Xe Minh Nghĩa 0913 854 163; Xe Phương
Uyên 0915 544060
Từ Nha Trang: Xe Cúc Tùng: 0258. 655 4555

-

Từ Đà Lạt: Xe Thanh Phong: 0966 948 555

-



Địa chỉ KBTB Hòn Cau: 22 Phạm Ngọc Thạch – Thị trấn Liên Hương – Tuy Phong –
Bình Thuận; sđt: 0252 3951 171
Các thông tin hỗ trợ khác liên hệ: Lưu Yến Phi, Sđt: 0989280142; Email:
luuyenphi.tp@gmail.com

-

(KBTB Hòn Cau có thể giới thiệu thông tin về khách sạn và các cách để đến TT Liên Hương + địa
chỉ KBTB Hòn Cau; email + số tel của người liên hệ);
 15:00 Gặp Ban quản lý KBTB Hòn Cau tại văn phòng Ban quản lý – thống nhất chương trình và
các nội quy cần thiết.
-

Đóng tiền sinh hoạt phí cho BQL để chuẩn bị cho công tác hậu cần, mua thức ăn và
các thứ cần thiết ra đảo

-

Phát tài liệu cho TNV để các bạn có thể nghiên cứu trước và tập huấn ở thực địa sẽ
dễ dàng hơn

 Ăn tối – tự do
Ngày 2:
Ăn sáng: tự do
-

Sáng: 7:30 có mặt tại Cảng cá thị trấn Liên Hương. Xuất phát đi tàu đến đảo Hòn Cau, tập kết tại
Trạm trên đảo– KBTB Hòn Cau, làm quen với đảo và sắp xếp dọp dẹp nơi nghỉ ngơi;

-

Chiều: Tham gia lớp tập huấn nhanh thực địa về công tác bảo tồn rùa biển tại Hòn Cau; Giới thiệu
và phổ biến các quy định + nội dung công việc hàng ngày của nhóm TNV; Bầu nhóm trưởng
nhóm TNV; thông tin các kênh liên lạc và hướng dẫn TNV đánh gía hiệu quả dự án sẽ nộp lại vào
cuối chương trình.
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-

Đêm: Tham gia tuần tra rùa biển lên đẻ tại các bãi đẻ, giúp cán bộ KBTB thực hiện đo đạc kích
thước, gắn thẻ đánh dấu rùa mẹ, di dời ổ trứng (trong trường hợp cần thiết), giúp thả rùa con (nếu
có) và hướng dẫn khách du lịch trong công tác giữ gìn vệ sinh trên đảo.
Ngày 3,4,5,6:

-

Sáng: Lên kế hoạch và thống nhất chương trình cho cả ngày; dọn dẹp nơi nghỉ ngơi; viết nhật ký,
viết phiếu đánh giá, họp nhóm TNV;
-

Các công việc TNV thực hiện trên đảo
+ Trồng cây lưu niệm
+ Nhặt rác dọc các bãi biển
+ Lặn biển kết hợp dọn rác dưới biển (tại các bãi đẻ của rùa)
+ Cải tạo các bãi đẻ của rùa
+ Trang trí bãi ấp trứng rùa
+ Tuần tra và kết hợp dọn rác dọc các đường mòn trên đảo
+ Tuyên truyền cho khách du lịch về công tác vệ sinh môi trường

- Chiều: Dạy tiếng Anh cơ bản cho cán bộ KBTB Hòn Cau; Hỗ trợ về công tác truyền thông cho
KBTB Hòn Cau; trao đổi các ý tưởng hỗ trợ thêm cho KBTB Hòn Cau trong việc xin kinh phí,
tổ chức các hoạt động du lịch…
-

Đêm: Tham gia tuần tra rùa biển lên đẻ tại các bãi đẻ, giúp cán bộ KBTB thực hiện đo đạc kích
thước, gắn thẻ đánh dấu rùa mẹ, di dời ổ trứng (trong trường hợp ổ cần thiết), giúp thả rùa con
(nếu có) và hướng dẫn khách du lịch trong công tác giữ gìn vệ sinh trên đảo
Chiều ngày 6: Họp toàn bộ nhóm TNV, đánh giá về các hoạt động và góp ý cho chương
trình tốt hơn (sử dụng form đánh giá của IUCN)
Ngày 7:

-

Sáng: Họp nhóm TNV – gửi báo cáo cho KBTB Hòn Cau

-

10:30 Di chuyển về đất liền và về địa phương của mình;
Mỗi TNV đi về có cam kết tham gia, hỗ trợ các hoạt động bảo tồn biển tại Việt Nam cùng
nhóm bảo tồn biển, ít nhất 6 tháng sau khi tham gia chương trình.
VI. Cách thức và thời hạn đăng ký
Để đăng ký Bạn sẽ điền vào phiếu thông tin tại địa chỉ:
https://goo.gl/forms/sZueOMGP4a79AQ5A3
Hạn gửi đăng ký: trước 9:00 ngày 14 tháng 5 năm 2018
Thời gian thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ: ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại website:
www.iucn.org/vietnam
Đối với các TNV được lựa chọn sau vòng xét duyệt, BTC sẽ gửi email thông báo. TNV
cần phải xác nhận lại qua email đồng ý tham gia và gửi qua đường bưu điện các tài liệu sau tới địa
chỉ dưới đây của IUCN trước một tuần kể từ ngày bắt đầu đợt tình nguyện đã lựa chọn:
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01 bản Photocopy chứng minh nhân dân,



01 bản Photocopy giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng gần nhất,



01 bản photocopy bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch,



Bản chính cam kết miễn trừ trách nhiệm (theo mẫu sẽ được gửi qua email cho các
TNV);

Địa chỉ gửi qua bưu điện: Dự án bảo tồn rùa biển - Chương trình Tình nguyện viên, Tổ chức
Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), 268 A Nam Kỳ Khởi nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Sau khi IUCN nhận được đầy đủ các giấy tờ trên qua bưu điện, các TNV sẽ nhận được email
thông báo được chính thức lựa chọn tham gia chương trình và các thông tin hậu cần cần thiết.
Lưu ý: tất cả các thông tin trao đổi chuẩn bị cho chương trình sẽ chỉ được gửi qua email.
Vui lòng không liên hệ qua điện thoại nếu không cần thiết.
VII. Trách nhiệm và chi phí đóng góp của các bên liên quan
Tình nguyện viên tham gia
-

Phương tiện tới và trở về từ Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

-

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch

-

Tự sắp xếp và chi trả khách sạn đêm thứ nhất tại Thị trấn Liên Hương, phương tiện từ bến tàu/
bến ô tô tới khách sạn.

-

Chi phí tiền ăn/ở:


TNV tự sắp xếp và chi trả tiền ăn + nghỉ ngày 1 và ngày 7 tại Thị trấn Liên Hương



TNV nộp trực tiếp cho KBTB Hòn Cau tiền ăn từ ngày thứ 2 tới ngày thứ 6: 150,000
VND/ngày/người x 5 ngày = 750,000 VND/người/đợt



TNV chuẩn bị túi ngủ cá nhân;

-

Các chi phí cá nhân khác (ăn uống phát sinh ….)

-

Gửi báo cáo phản hồi về chương trình TNV là điều kiện RẤT CẦN THIẾT để ban tổ chức
rút kinh nghiệm về phương pháp quản lý cũng như chương trình được tổ chức tốt hơn cho
các đợt sau.
KBTB Hòn Cau hỗ trợ:
- Cơ sở vật chất phục vụ Tình nguyện viên: phòng họp/tập huấn, nơi ngủ tại đảo Hòn Cau
- Sắp xếp phương tiện đi lại từ thị trấn Liên Hương ra đảo Hòn Cau
- Cử cán bộ tổ chức tập huấn bảo tồn rùa biển cho các TNV và hướng dẫn thực địa tại các trạm
kiểm lâm
- Hỗ trợ một phần chi phí xăng dầu từ thị trấn Liên Hương đi và về Hòn Cau
- Chứng nhận cho TNV tham gia Chương trình
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- Các thiết bị phục vụ tập huấn trên thực địa như máy chiếu, máy tính, dụng cụ đánh dấu rùa biển
(các thiết bị này để phục vụ cho công tác bảo tồn rùa biển hiện BQL khu bảo tồn biển Hòn Cau
không có)
IUCN – Chương trình bảo tồn rùa biển do US FWS tài trợ hỗ trợ:
-

Tài liệu tâp huấn

-

Áo T-shirt/áo gió để đi tuần tra rùa biển hàng đêm

-

Cùng KBTB Hòn Cau tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên môn và TNV
- Hỗ trợ một phần chi chi phí xăng dầu đi lại từ thị trấn Liên Hương đến đảo Hòn Cau

-

Chứng nhận cho TNV tham gia Chương trình (cùng KBTB Hòn Cau)
Sau khi thực hiện chương trình, TNV sẽ được cấp giấy chứng nhận và có thể được ưu tiên tham
gia chương trình trong những năm tiếp theo.
VI. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Đối tượng có thể tham gia chương trình này? Là công dân Việt Nam, những người tham gia
chương trình này đến từ rất nhiều lĩnh vực, họ có thể là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nhân viên văn
phòng, bộ đội, sinh viên, khách du lịch trong nước và ngoài nước, người dân địa phương …vv
nhưng họ cùng chia sẻ một sự quan tâm chung đến bảo vệ môi trường và đặc biệt động vật hoang
giã, những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng như rùa biển. Công việc này làm chủ yếu về đêm và khá
vất vả, do vậy đòi hỏi người tình nguyện tham gia phải thực sự yêu thích, có thể lực và sức khỏe
tốt.
Đến đảo thực hiện nhiệm vụ bảo tồn rùa biển tôi ăn, ở như thế nào ? Bạn sẽ ăn, ở cùng cán bộ
KBTB. Tại đảo điều kiện cơ sở vật chất, ăn, ở không được tiện nghi và đầy đủ vì vậy bạn sẽ cảm
thấy hơi khó khăn. Ở các đảo không có nước ngầm, nước mưa được dự trữ để dùng hàng ngày vì
vậy bạn phải sử dụng tiết kiệm. Hàng ngày bạn sẽ được Tổ trưởng tổ công tác phân công nhiệm
vụ bảo tồn biển/ rùa biển cụ thể.
Tôi có thời gian tự do không? Mỗi ngày bạn sẽ có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi thăm quan
khu vực xung quanh hoặc bơi, lội xem sinh vật biển.
Tôi phải mang theo gì khi ra Hòn Cau? Túi ngủ cá nhân, Quần áo tiện dụng, dễ giặt và nhanh
khô; giày dép tiện dụng để có thể đi trên cát; mũ, kem chống nắng và thuốc chống côn trùng cũng
rất cần thiết, đôi ủng cao su (đề phòng rắn)
Để biết thêm thông tin về các trải nghiệm cũng như hoạt động của nhóm TNV hè 2014, 2015, 2016, 2017
mời tham khảo tại/ For more information on the experiences of volunteer in 2014 Summer Volunteer
program found at:
IUCN Vietnam website: https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam/marine-turtle-conservation
Seaturtle Volunteer Network: https://www.facebook.com/seaturtleconservationvietnam
IUCN Vietnam Media Network: https://www.facebook.com/groups/557105371033183/
Đặc biệt là lời khuyên TNV cần gì, tham khảo tại/ What are needed for volunteer at:
http://www.hasapa.com/?p=5401
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Đặc biệt hoạt động của các bạn TNV tại Hòn Cau:
https://www.facebook.com/tungkha/videos/1590576340955246/
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