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Côn Đảo những ngày cuối năm lạnh 
hơn. Biển động mạnh, sương sớm đặc 
quánh mặt biển, cành lá. Mới 5 giờ 30, 
bãi biển Bãi Đất Dốc thuộc Six Senses 
Côn Đảo Resort đã xuất hiện nhiều 
nhóm du khách. Nhiều người Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc 
và Việt Nam đang tận hưởng kỳ nghỉ 
Giáng sinh tại đây. Ai cũng mong được 
tận tay thả những chú rùa con mới nở 
về biển. 

Đúng 6 giờ, 2 nhân viên Six Senses 
Côn Đảo Resort và 2 kiểm lâm viên 
thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo 
bưng 4 chiếc sọt nhựa chứa khoảng 300 
rùa con tiến về nhóm du khách. “Mùa 
rùa biển sinh sản ở Côn Đảo bắt đầu từ 
tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Thời 
điểm này đã hết mùa rùa đẻ trứng. 
Song do thời gian trứng rùa từ khi ấp 
đến nở con khoảng 45 - 60 ngày nên 
quý khách đã rất may mắn khi được 
thả những chú rùa cuối cùng của mùa 
sinh sản năm 2018”, anh Nguyễn Hiền 
Triết, đại diện đội an ninh Six Senses 
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Côn Đảo Resort giới thiệu. Một nhân 
viên khác dịch sang tiếng Anh cho 
khách nước ngoài hiểu. Sau đó, mọi 
người bắt đầu thả rùa con về biển.

Theo bản năng sinh tồn, những chú 
rùa nhỏ xíu, mới 2-3 ngày tuổi lao vội ra 
biển, bị sóng nước hất tung nhưng vẫn 
cố vẫy vùng, vươn khơi, hòa vào đại 
dương. Du khách liên tục giơ máy ảnh, 
điện thoại ghi lại thời khắc đầy ý nghĩa 
ấy. Bà Amanda Linn, du khách đến từ 
Thụy Điển chia sẻ: Bà đến Côn Đảo 
nghỉ dưỡng 2 lần. Lần trước bà cũng 
lưu trú tại Six Senses Côn Đảo Resort 
đúng dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. 
Thời điểm đó, du khách muốn tham gia 
hoạt động thả rùa về biển phải ra Hòn 
Bảy Cạnh nhưng biển động sóng lớn, 
tàu không được xuất bến nên bà lỡ mất 
cơ hội trải nghiệm dịch vụ thú vị này. 
“Lần này trở lại, được đón Giáng sinh 
ấm áp bên người thân và tìm hiểu tập 
quán sinh sản, ấp nở trứng rùa và thả 
những chú rùa con về biển ngay tại nơi 
lưu trú trên đảo Côn Sơn, tôi rất hạnh 
phúc”, bà Amanda Linn nói.

Nhiều du khách cũng nhận xét, 
việc Six Senses Côn Đảo Resort đưa 
sản phẩm tìm hiểu về rùa biển ngay tại 
nơi lưu trú không chỉ làm tăng sức hấp 
dẫn cho resort mà còn góp phần tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng trong việc chung tay bảo tồn đa 
dạng sinh học tự nhiên của Côn Đảo. 
Ông Phạm Ngọc Hải, du khách đến từ 
Hà Nội cho hay, ông cùng gia đình đến 
Côn Đảo dịp cuối năm vừa nghỉ dưỡng 
kết hợp du lịch tâm linh. “Tôi rất bất ngờ 
khi được tham gia thả rùa con về biển. 
Riêng các con tôi, câu chuyện về nỗ lực 
phục hồi, bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo 
có ý nghĩa giáo dục rất lớn, giúp các 
cháu ý thức hơn trách nhiệm chung tay 
giữ gìn, bảo vệ môi trường sống trong 
lành”, ông Phạm Ngọc Hải nói.   
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Lâu nay, nói đến nhiệm vụ bảo tồn 
rùa biển, tổ chức tour trải nghiệm rùa 
đẻ và thả rùa con về biển tại Côn Đảo, 
nhiều người chỉ nghĩ đến VQG Côn 
Đảo. Năm 2018, lần đầu tiên, hoạt động 
này được xã hội hóa với sự chung sức 
của Công ty TNHH Côn Đảo Resort, 
chủ đầu tư Six Senses Côn Đảo Resort. 

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc 
VQG Côn Đảo cho hay, các tài liệu 
khoa học đều khẳng định những năm 
đầu sau giải phóng, khắp các bãi biển 
Côn Đảo đều có rùa lên làm tổ đẻ 
trứng. Theo thời gian, tác động của 
biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng, nước 
biển dâng cao, hoạt động đánh bắt hải 
sản, phát triển du lịch… làm thay đổi 
sinh cảnh tự nhiên khiến nhiều bãi biển 
không còn rùa đẻ nữa. Bãi Đất Dốc 
cũng không ngoại lệ. Từ năm 1994 đến 

2017, chưa ghi nhận dấu vết nào của 
rùa biển ở đây.

Khi xây dựng Six Senses Côn Đảo 
Resort, Công ty TNHH Côn Đảo Resort 
đã nỗ lực cải tạo bãi biển, thu gom rác, 
vệ sinh mặt biển thường xuyên với hy 
vọng tạo môi trường thuận lợi thu hút 
rùa về làm tổ đẻ trứng. Dưới sự hỗ trợ 
của VQG, họ cũng sẵn sàng nhân lực, 
hồ ấp trứng, kiến thức và kỹ thuật cứu 
hộ, ghi chép, theo dõi quá trình ấp nở 
trứng rùa và mong muốn chung tay 
cùng nhà nước trong công tác bảo tồn 
rùa biển. “Đầu năm 2018, VQG Côn 
Đảo đã đề xuất UBND tỉnh chủ trương 
thực hiện phương án liên kết phục hồi 
bãi đẻ và bảo tồn rùa biển tại Bãi Đất 
Dốc giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, 
khâu thủ tục chưa xong thì tin vui đến 
với Six Senses Côn Đảo Resort khi 
trong 2 tháng đầu năm, rùa lên Bãi Đất 
Dốc đẻ trứng 3 lần tại cùng một vị trí 
với số lượng gần 250 quả. Kiểm lâm 
VQG đã phối hợp với đội an ninh của 
resort nhanh chóng đưa trứng rùa vào 
hồ ấp. Lứa trứng đó, tỷ lệ trứng nở đạt 
100%”, ông Nguyễn Khắc Pho cho hay. 

Khi UBND tỉnh đồng ý xã hội hóa 
công tác phục hồi bãi đẻ và bảo tồn 
rùa biển tại Bãi Đất Dốc, VQG Côn 
Đảo còn thực hiện di dời các ổ trứng 
từ 12 bãi biển trên đảo Côn Sơn gồm: 
Ông Câu, Bãi Nhỏ, Bãi Bàng, Bãi Đất 
Thắm, Bãi Sạn, Đầm Trầu, Bãi Vông, 
Ông Cường, Đầm Tre, Bãi An Hải, 
mũi Lò Vôi, Bãi Nhát về ấp nở tại Six 
Senses Côn Đảo Resort nhằm thu hút 
rùa mẹ đến đẻ trứng, giúp resort thường 
xuyên tổ chức được tour tham quan, 
tìm hiểu quy trình ấp nở và thả rùa con 
về biển gắn với quảng bá thương hiệu 
du lịch Côn Đảo. Kết quả, năm 2018 
có 6 rùa mẹ làm tổ đẻ trứng ở Bãi Đất 
Dốc. Ban quản lý VQG cũng di dời 41 
tổ, tổng số 3.110 trứng về ấp tại đây, tỷ 
lệ nở 87,45% và thả về biển 2.538 cá 
thể rùa con. 

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, việc 
rùa biển về làm tổ đẻ trứng chứng tỏ 
môi trường sinh thái Côn Đảo đang 
tốt dần lên. “Mới đây, Poulo Condor 
Boutique Resort & Spa (khu Cỏ Ống) 
đã đề nghị liên kết với VQG Côn Đảo 
cùng bảo tồn rùa biển. “VQG Côn Đảo 
đang phối hợp với đơn vị tiến hành các 
thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận để 
làm căn cứ hợp tác”, ông Nguyễn Khắc 
Pho cho biết thêm.

Năm 2018, tại Bãi Đất Dốc (huyện 
Côn Đảo) có 6 cá thể rùa biển về làm 
tổ đẻ trứng, sau hơn 20 năm vắng 
bóng. Đây là kết quả bước đầu của 
việc hợp tác giữa nhà nước và DN 
trong công tác bảo tồn rùa biển phục 
vụ phát triển du lịch với sản phẩm 
“độc, lạ, riêng có” của Côn Đảo: cứu 
hộ rùa, xem rùa đẻ trứng và thả rùa 
con về biển.

“Cái bắt tay”
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