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Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về
rác thải nhựa trên toàn quốc
Nguồn kinh phí: BMU

Chiến dịch này nhằm kêu gọi nâng cao 
sức mạnh của người tiêu dùng với việc 

giảm ô nhiễm nhựa, sử dụng yếu tố văn 
hóa dân gian của Việt Nam để tiếp cận 
người tiêu dùng trẻ & người tiêu dùng 
truyền thống trên toàn quốc trong tháng 
10-11/2021. Chiến dịch với thông điệp
chính: Giảm rác thải nhựa là việc cần làm
ngay của chính mỗi người, vì sức khỏe của
bản thân, của những người thân yêu và vì
thiên nhiên trong sạch. Bạn có thể quyết
định việc đó! Trong chiến dịch, các thông
điệp được triển khai theo một cách thức
tiếp cận mới mẻ, thông qua các chất liệu
văn hóa dân gian, cụ thể như: Các bức
tranh cổ động mang phong cách truyền
thống, với nội dung mở nhằm cổ vũ sự
sáng tạo và chủ động của người tiêu dùng
đối với vấn đề giảm thiểu rác nhựa; ”Chế”
tục ngữ ca dao vui nhộn để thúc đẩy người
tiêu dùng thực hành giảm rác nhựa trong

sinh hoạt hàng ngày; Lan tỏa 1 bản Rap 
được sáng tác từ chính những câu tục ngữ 
ca dao do người tiêu dùng trẻ sáng tạo ra; 
Đặt lời mới trên nền các làn điệu âm nhạc 
truyền thống như cải lương, bài chòi với 
thông điệp truyền thông giảm rác nhựa 
được thể hiện gần gũi, thân thuộc với 
người tiêu dùng.

Chiến dịch được thực hiện trên kênh mạng 
xã hội của Dự án cũng như được lan tỏa 
trên các kênh thông tin, cổng thông tin 
của các đối tác tại địa bàn Dự án với hàng 
triệu lượt tiếp cận và tương tác. Thông tin 
về chiến dịch và thông điệp truyền thông 
của chiến dịch được lan tỏa trên hơn 30 
bài báo, đài truyền hình, 3 sản phẩm Video 
bài hát truyền thông được chia sẻ với hơn 
1,4 triệu lượt xem trên Youtube WWF-Việt 
Nam và trang web của Dự án.

© WWF-Việt Nam
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Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về rác thải nhựa 
đại dương trong ngành thủy sản
Nguồn kinh phí: BMU 

Dự án đã phối hợp cùng Tổng cục Thủy 
sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn) xây dựng và triển khai chiến 
dịch truyền thông hướng đến nâng cao 
nhận thức và thái độ đối với ô nhiễm nhựa 
đại dương. Cuốn tài liệu “Xóa bỏ ngư cụ 
ma” của WWF, đề cập đến vấn đề ngư lưới 
cụ bị vứt bỏ, thất lạc trên biển như một 
loại rác nhựa nguy hiểm nhất đối với hệ 
sinh thái biển, đã được phát rộng rãi đến 
các đơn vị trong ngành thuỷ sản. Các hoạt 
động tuyên truyền trực tiếp đã được triển 
khai trong cộng đồng ngư dân và người 
nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Phú Yên và TP. 
Đà Nẵng từ tháng 10 đến tháng 12/2021. 
Thông điệp chính chiến dịch muốn gửi 
gắm đó là “Giảm rác thải nhựa đại dương 
– vì Sự sống và Sinh kế!”. Chiến dịch đã đạt
được một số kết quả đáng chú ý, cụ thể
như: 16 bài dẫn chuyên đề, 8 tin bài trên
báo Nông Nghiệp với độc giả là nông dân,
ngư dân và người nuôi trồng thủy sản; 4
sản phẩm phát thanh được phát tại cảng
cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng, cảng cá Phú
Lạc, Đông Tác, Dân Phước và Tiên Châu,
tỉnh Phú Yên từ 27/11 đến 2/12; 4 tin
truyền hình được phát trên Bản tin Truyền
hình Nông nghiệp; 12 pano, bảng tuyên
truyền tại cổng ra vào, khu vực công cộng
tại các cảng cá; truyền thông trực tiếp và
phát sổ tay truyền thông đến hơn 200 ngư
dân hoạt động tại các cảng cá.

© Báo Nông nghiệp Việt Nam
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Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”

Xây dựng đề án giáo dục về quản lý rác thải nhựa ở cấp đại học 

Nguồn kinh phí: BMU

Nguồn kinh phí: BMU

Với mục tiêu ghi nhận những thành tựu, 
đóng góp của báo chí, phóng viên, 

biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi 
trường biển nói chung và giảm ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương nói riêng; đồng 
thời nhằm phát huy vai trò của báo chí với 
vị trí là phương tiện truyền thông xã hội 
chủ lực; Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa 
đại dương” được phát động tổ chức vào 
ngày 9/10/2021, kết thúc nộp bài vào ngày 
9/11/2021. Giải đã thu hút gần 300 tác 
phẩm tham gia, bao gồm 21 tác phẩm đến 
từ trường THCS Phú Thọ, tỉnh An Giang. 13 
tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh 
và trao giải trong buổi lễ ngày 10/12/2021 

Đề án giáo dục được xây dựng với mục 
tiêu: đánh giá tính khả thi của việc 

lồng ghép Học phần Quản lý Rác thải Nhựa 
(RTN) đại dương vào chương trình đào tạo 
cử nhân, thạc sỹ của một số trường đại học; 
Xây dựng Đề án Học phần Quản lý RTN 
đại dương cho bậc Đại học, hướng đến áp 
dụng triển khai tại các trường đại học ở các 
thành phố lớn và các địa bàn Dự án. Các 
hoạt động đã triển khai bao gồm: Khảo sát 
thực trạng và nhu cầu đào tạo có nội dung 
liên quan đến môi trường và rác thải nhựa 
biển tại các cơ sở đào tạo trong nước; Rà 
soát, đánh giá các chường trình đào tạo 
cử nhân và thạc sĩ có nội dung liên quan 

tại Hà Nội. Lễ phát động, Lễ trao giải và 
thông tin về Giải báo chí được lan tỏa trên 
các kênh truyền hình, báo đài, và mạng 
xã hội, tiếp cận hàng triệu người với hàng 
triệu lượt xem trên toàn quốc.

© VTC News

đến “Quản lý rác thải nhựa biển” của các 
trường đại học trên thế giới; Triển khai các 
chuyên đề nghiên cứu kinh nghiệm quốc 
tế và trong nước về việc lồng ghép học 
phần quản lý rác thải nhựa vào các chương 
trình đào tạo. Bên cạnh đó, toạ đàm đánh 
giá tổng kết kết quả khảo sát, rà soát và các 
chuyên đề nghiên cứu được tổ chức ngày 
17/12/2021 cũng đã thu hút sự quan tâm 
của rất nhiều thầy cô từ các trường đại học. 
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Truyền thông về tiến trình đàm phán tham gia thỏa thuận toàn cầu
về rác thải nhựa đại dương của Việt Nam

Chiến dịch truyền thông hưởng ứng tiếp nhận và duy trì mô hình
phân loại rác tại nguồn tại thành phố Tân An, tỉnh Long An

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nhằm lan tỏa thông tin và tăng cường 
hoạt động truyền thông với cơ quan 

báo chí về tác động của ô nhiễm chất thải 
nhựa và tiến trình tham gia Thỏa thuận 
toàn cầu về rác thải nhựa đại dương của 
Việt Nam, Dự án đã phối hợp cùng với cơ 
quan báo chí để truyền tải nhiều nội dung 
liên quan. Các nội dung chính được nhấn 
mạnh bao gồm: Thông tin về tình trạng ô 
nhiễm nhựa ở các đại dương và tác động 
nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe 
của con người; Phát huy hơn nữa vai trò 
chủ lực của báo chí trong công tác truyền 
thông bảo vệ môi trường biển và giảm thải 
RTN đại dương; Tạo động lực thúc đẩy các 

Đầu tháng 12 vừa qua, Dự án tiếp tục 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An triển khai thực hiện 
chiến dịch truyền thông “Phân loại rác vì 
nhân loại” với nhiều hoạt động ý nghĩa 
nhưng không kém phần mới mẻ và thú 
vị để hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức 
của người dân tại Long An trong việc phân 
loại rác thải tại nguồn. Trong chiến dịch 
này, các thông điệp được truyền tải thông 
qua các chất liệu văn hóa dân gian nên 
vừa mới mẻ, vừa thân quen với người dân 
địa phương. Đó là những bức tranh cổ 

cơ quan quản lý hành động mạnh mẽ để 
loại bỏ rác thải nhựa đại dương bảo vệ môi 
trường sống, góp phần xây dựng một nền 
kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả; 
Xác định các thách thức trong quá trình 
thảo luận tại hội nghị Bộ trưởng về rác thải 
nhựa đại dương nhằm thúc đẩy một thỏa 
thuận toàn cầu chống rác thải biển và ô 
nhiễm môi trường do rác thải nhựa..Đồng 
thời Cung cấp thông tin về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước qua các phương tiện thông 
tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở 
trong công tác phòng, chống rác thải nhựa.

© WWF-Việt Nam
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động mang phong cách truyền thống, với 
nội dung mở nhằm khơi dậy sự quan tâm 
của người dân đối với vấn đề rác thải và 
phân loại rác. Các câu ca dao, tục ngữ vui 
nhộn được “tái chế” để thúc đẩy người tiêu 
dùng thực hành phân loại rác thải trong 
sinh hoạt, chẳng hạn: “Ai ơi thương lấy môi 
trường/Nhớ phân loại rác, đẹp đường Tân 
An” hay “Nếu được phân loại rõ ràng/Hữu 
cơ, tái chế là vàng trong tay/Chung sức phân 

loại hôm nay/Tương lai con cháu sau này 
vinh hoa”. Ngoài ra, dự án còn mang đến 
ca khúc Rap mang tên “Phân loại vì nhân 
loại” được sáng tác từ chính những câu tục 
ngữ ca dao nói trên, giúp cho thông điệp 
khích lệ thói quen phân loại rác tràn ngập 
sắc màu tươi trẻ, lôi cuốn, dễ dàng tác 
động đến suy nghĩ, hành động của người 
tiêu dùng trẻ.

© WWF-Việt Nam

Sổ tay hướng dẫn Giảm nhựa dành cho người tiêu dùng
Nguồn kinh phí: BMU

Khủng hoảng rác thải nhựa là một hồi 
chuông cảnh tỉnh tất cả chúng ta về 

những tác động của con người đến môi 
trường, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng 
điều chỉnh thói quen tiêu dùng và đưa ra 
hành động, giải pháp kịp thời nhằm giảm 
rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống, hệ 
sinh thái và sức khoẻ của chính mình. Đây 
là một vấn đề phức tạp, cần có sự chung 

tay giải quyết của tất cả các bên liên quan, 
không chỉ là nhà sản xuất, chính quyền 
địa phương, các tổ chức quốc tế, mà quan 
trọng hơn cả là sự tham gia của mỗi người 
tiêu dùng. Cuốn sổ tay “Hướng dẫn giảm 
nhựa dành cho người tiêu dùng” được biên 
soạn trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu 
Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Cuốn 
sổ tay nhằm cung cấp cho bạn đọc những 
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Truyền thông về Dự án thông qua các kênh báo chí
Nguồn kinh phí: BMU

Trong Quý 4 năm 2021, Dự án tiếp tục 
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

trên báo đài nhằm lan tỏa các thông tin về 
ô nhiễm nhựa, cũng như các hoạt động 
và kết quả đạt được của Dự án, bao gồm 
các phóng sự trên kênh truyền hình quốc 
gia với chủ đề “Trách nhiệm thu hồi, xử lý 
sản phẩm thải bỏ” , chủ đề “Giảm rác thải 
nhựa trên biển - Giải pháp từ bờ”, chủ đề 

© WWF-Việt Nam

thông tin khoa học, ngắn gọn về vật liệu 
nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống 
và làm sao để sử dụng chúng một cách bền 
vững hơn. Thông qua tài liệu này, bạn đọc 
cũng sẽ có thêm các gợi ý giúp giảm lượng 
nhựa sử dụng và lượng rác thải phát sinh 
cũng như cách xử lý rác tại nguồn. Cuốn 
sổ tay gồm 4 chương: Chương 1: Hiểu về 
nhựa; Chương 2: Tác động môi trường của 
nhựa; Chương 3: Sử dụng nhựa an toàn; 
Chương 4: Tham gia giải quyết ô nhiễm rác 
thải nhựa.

“Cuộc chiến Rác thải nhựa trong bối cảnh 
Covid-19”, các bài dẫn, bài viết chủ đề chính 
sách quản lý và Thúc đẩy Cơ chế trách 
nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) 
trên các kênh báo/tạp chí Tài nguyên môi 
trường, VOV,... và các thông tin, kết quả từ 
các nghiên cứu và khảo sát mà dự án đã 
thực hiện.

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
của các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, khách sạn
Nguồn kinh phí: BMU 

Nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm 
của doanh nghiệp, vận động doanh 

nghiệp thay đổi hành vi sử dụng các sản 
phẩm nhựa trong kinh doanh, chiến dịch 
truyền thông “nâng cao nhận thức và thay 
đổi hành vi của các doanh nghiệp dịch 
vụ ăn uống, khách sạn” đã được bắt đầu 
tiến hành từ tháng 11/2021 và sẽ kéo dài 

đến tháng 2/2022. Bước đầu tiên là khảo 
sát các doanh nghiệp tiềm năng cho hoạt 
động vận động thay đổi hành vi đã hoàn 
thành.

Bên cạnh đó kế hoạch truyền thông, ý 
tưởng truyền thông và danh sách các sản 
phẩm truyền thông đã được xây dựng. 
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Chiến dịch nhấn mạnh tới thông điệp “cùng 
chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi 
thái độ, hành vi sử dụng nhựa 1 lần. Đây 
không chỉ là các hoạt động thể hiện Trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), xây 
dựng thương hiệu, mà còn nhằm đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng, đáp ứng xu thế 
tiêu dùng mới”.

Hội thảo thường niên Dự án
Nguồn kinh phí: BMU

Hội thảo thường niên năm 2021 Dự 
án Giảm thiểu Rác thải nhựa đại 

dương tại Việt Nam đã được tổ chức vào 
ngày 21/12/2021 tại Hà Nội với sự tham 
gia trực tiếp của hơn 30 đại biểu và hàng 
chục đại biểu tham gia trực tuyến từ các 
địa phương. Hội thảo là cơ hội để các bên 
tham gia dự án có thể chia sẻ các hoạt 
động liên quan đến quản lý rác thải nhựa 
đại dương và hoạt động của Dự án BMU, 
cũng như cập nhật và báo cáo kết quả đạt 
được của các hoạt động đã triển khai năm 
2021. Tại Hội thảo, các đối tác tham gia dự 

© Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

án cũng đã thảo luận và đề ra các giải pháp 
để thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án, thống 
nhất phương hướng hoạt động trong năm 
2022, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu 
quả Dự án, đáp ứng tình hình mới về dịch 
Covid-19.

Hỗ trợ tăng cường năng lực truyền thông báo chí
Nguồn kinh phí: BMU

Ngày 9/10/2021, Dự án đã phối hợp với 
Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

(TCBHĐVN), Bộ TN&MT, tổ chức trực tuyến 
khóa “Tập huấn nâng cao năng lực truyền 
thông báo chí về quản lý rác thải nhựa”. 
Chương trình đã nhận được sự quan tâm 
của nhiều phóng viên, nhà báo trung ương 
và địa phương, sự quan tâm theo dõi của 
gần 3.000 lượt người thông qua các kênh 
trực tuyến như Zoom, Youtube, VTVNEWS, 
Facebook. Các nội dung về thực trạng ô 
nhiễm nhựa hiện nay tại Việt Nam và trên 
thế giới, tổng quan về Cơ chế trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với 
chất thải bao bì thông qua các nghiên cứu 
của WWF, định hướng chính sách của chính 
phủ,... đã được chia sẻ để các phóng viên, 
nhà báo có được những thông tin chính 
xác và cập nhật, xác định được các đầu 
mối để tiếp tục liên lạc tìm hiểu thêm về 
các thông tin liên quan. Các kỹ năng truyền 
thông và nội dung nổi bật cần được khai 
thác cũng đã được chia sẻ tại chương trình 
tập huẩn để giúp các phóng viên, nhà báo 
truyền tải các thông tin đầy đủ đến công 
chúng, đặc biệt là khía cạnh ban hành và 
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thực hiện chính sách EPR sắp tới tại Việt 
Nam - một quy định mới trong Luật BVMT 
năm 2020 hiện đang nhận được sự quan 
tâm sâu rộng từ cộng đồng.

Ngày 10/12/2021, Chương trình Tập huấn 
trực tuyến nâng cao năng lực truyền thông 
báo chí về quản lý rác thải nhựa lần thứ 2 
được tổ chức với chủ đề “Trách nhiệm của 
doanh nghiệp đóng góp cho kinh tế tuần 
hoàn và giảm rác thải nhựa đại dương”. 
Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe 

các đại biểu trình bày nội dung về: Hợp tác 
quốc tế - Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm 
nhựa; EPR thúc đẩy sự phát triển mô hình 
kinh tế tuần hoàn, lộ trình của doanh 
nghiệp và những lợi ích đem lại; Công tác 
báo chí, truyền thông trong thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế tuần hoàn thể hiện động 
viên, khuyến khích sự sáng tạo, đóng góp 
của doanh nghiệp đối với giảm thiểu rác 
thải nhựa; Chiến lược của hiệp hội nhựa 
Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển mô 
hình kinh tế tuần hoàn…

Hỗ trợ xây dựng nền tảng  thông tin và dữ liệu về
ô nhiễm Rác thải nhựa tại Việt Nam

Khảo sát “Hiệu quả truyền thông Dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa
đại dương tại Việt Nam năm 2021” 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: BMU 

Với đơn vị chủ trì hoạt động là Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hoạt 

động xây dựng nền tảng thông tin và dữ 
liệu về ô nhiễm Rác thải nhựa (RTN) tại 
Việt Nam gồm các hoạt động chính: 1. 
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng 
chung về rác thải nhựa đại dương với quy 
chuẩn đồng bộ thống nhất, tạo lập dữ liệu 
mở với sự tham gia của các tác nhân và 
được cung cấp, chia sẻ, sử dụng rộng rãi 
và thuận lợi; 2. Xây dựng các công cụ hỗ 
trợ trong việc thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng 

Khảo sát này được thực hiện trong 
tháng 12/2021, tập trung vào phân tích 

mức độ nhận biết, hiểu biết và yêu thích 
với thông điệp truyền thông Giảm thiểu 

hợp, phân tích các thông tin và dữ liệu; 3. 
Xây dựng một hệ thống hỗ trợ công tác 
quản trị cho hoạt động/dự án giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa đại dương. 

Trong tháng 11/2021, các nghiên cứu, 
khảo sát ban đầu đã được hoàn thành. 
Ngoài ra, hội thảo tham vấn kết quả 
nghiên cứu, khảo sát được tổ chức ngày 
7/12/2021, từ đó giúp xây dựng và hoàn 
thiện các phương án kỹ thuật.

rác thải nhựa cũng như hiệu quả và hướng 
tiếp cận của các thông điệp truyền thông 
trong thời gian tới.
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Phương pháp được sử dụng là khảo sát 
bằng bảng hỏi trực tuyến trên nền tảng 
Google Form. Sau khi lọc dữ liệu, kết quả 
ghi nhận có 300 ý kiến trả lời. Các mẫu được 
lựa chọn ngẫu nhiên phân theo hai nhóm 
tuổi chính là từ 15 - 23 và trên 23- 45 với tỷ 
lệ lần lượt là 35.4% và 35%. Một số kết quả 
khảo sát nổi bật: Qua khảo sát đối với mức 
độ nhận diện đối với 3 hình ảnh và thông 
điệp truyền thông về giảm rác thải nhựa 
đại dương khác nhau, kết quả cho thấy 
hình ảnh và thông điệp truyền thông của 
dự án được đa số người tham gia khảo sát  
nhận ra (79.19% trả lời Có); Kết quả khảo 
sát cho thấy thông điệp truyền thông kêu 
gọi nâng cao vai trò chủ động và sức mạnh 
của người tiêu dùng đã được tiếp nhận. 

Mặc dù còn nhiều giới hạn về tính đại diện, 
nhưng kết quả khảo sát cũng đã phần nào 
cho thấy hiệu quả truyền thông của Dự 
án đã thực hiện trong năm 2021 đối với 
mục tiêu nâng cao vai trò chủ động và sức 
mạnh của người tiêu dùng nhựa. Mặc dù 
còn nhiều khác biệt về phương pháp cũng 
như mẫu khảo sát, nhưng khi so sánh với 
kết quả đầu vào của Dự án được ghi nhận 
theo Báo cáo nghiên cứu hành vi người 
tiêu dùng nhựa tại các địa bàn Dự án (Hoạt 
động số 1), kết quả khảo sát lần này đã cho 
thấy thái độ của người tiêu dùng đã phần 
nào có sự thay đổi theo chiều hướng tích 
cực hơn đối với vai trò của cá nhân trong 
việc giảm thiểu rác thải nhựa.
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HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
(BMU, NORAD)
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Thành phố Hà Tĩnh cam kết tham gia Chương trình
Đô thị giảm nhựa

Sáng 19/11/2021, Dự án phối hợp với 
UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội 

thảo công bố kết quả khảo sát rác thải 
nhựa và lễ ký cam kết tham gia Chương 
trình Đô thị giảm nhựa. Sự kiện này chính 
thức đưa thành phố Hà Tĩnh trở thành 
đô thị thứ 8 của Việt Nam tham gia vào 
chương trình mang tính toàn cầu của 
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên 

Nguồn kinh phí: BMU 

(WWF), cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm 
rác nhựa hướng tới mục tiêu không còn 
rác nhựa ngoài thiên nhiên vào năm 2030. 
Với việc tham gia Chương trình Đô thị 
giảm nhựa, chính quyền TP Hà Tĩnh cũng 
đã cho thấy sự quyết tâm trong công tác 
quản lý, thu gom, xử lý rác thải nhựa trên 
địa bàn, đặc biệt là nỗ lực xác định và gắn 
kết các bên liên quan để xây dựng và triển 
khai một kế hoạch hành động chiến lược 
với các mục tiêu, mốc thời gian và nguồn 
lực cụ thể. Trong quý 1 năm 2022, UBND 
TP Hà Tĩnh cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ 
Dự án sẽ cùng nỗ lực sớm xây dựng và 
ban hành kế hoạch hành động giảm thiểu 
rác thải nhựa của Thành phố với mục tiêu 
giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát 
ra môi trường vào năm 2025. 

Biến điểm nóng rác thải thành nơi trồng hoa

Tháng 11/2021, sau thời gian khảo sát, 
Huyện đoàn A Lưới với nguồn lực từ 

dự án đã phối hợp thực hiện công trình 
“Điểm tập kết xanh”, ra quân xóa điểm 
nóng về rác thải tại ngã ba đường Kim 
Đồng và đường A Đon. Gần 100 đoàn 
viên và người dân đã tổ chức thu gom, 
vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh tự 
phát tại đây đến bãi rác xã Hồng Thượng 
(xấp xỉ 72m3 rác). Cùng với đó là xây dựng 
các giàn hoa (chậu hoa được làm bằng 
các lốp xe ô tô) đặt trên vỉa hè khu vực 

Nguồn kinh phí: BMU 

“điểm nóng”, lắp đặt 2 camera để giám sát 
và xử phạt các hành vi đổ rác, tập kết rác 
sai quy định, bổ sung thêm các thùng rác 

© WWF-Việt Nam

© Huyện đoàn A Lưới
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để không bị quá tải... Từ một “điểm nóng” 
rác thải ảnh hưởng lớn đến môi trường tại 
thị trấn A Lưới, huyện A Lưới (Thừa Thiên 
Huế) đoàn viên thanh niên ở huyện vùng 
cao đã tạo ra sự thay đổi lớn khi trả lại 
không gian thoáng đãng, sạch đẹp bằng 
những giàn hoa giấy. Sự khởi đầu từ mô 
hình xóa “điểm nóng” về rác thải gây ô 
nhiễm góp phần tạo hiệu ứng tốt cho 
chuỗi hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường đang tiếp tục được triển khai. Với 
mong muốn làm cho A Lưới đẹp hơn, sạch 

hơn và góp phần thực hiện Kế hoạch hành 
động Quản lý Rác thải nhựa giai đoạn 
2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn 
huyện A Lưới, Huyện đoàn A Lưới và dự án 
đang cùng đồng hành tiếp tục triển khai 
thực hiện các hoạt động đồng giảm thiểu 
rác thải nhựa như mô hình chợ giảm sử 
dụng túi ni-lông và đồ nhựa dùng một lần 
tại chợ A Lưới và chợ Bốt Đỏ, phong trào 
sống xanh “Nói không với đồ nhựa dùng 
một lần”.

Tổ hợp tác trên biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới
thu gom rác từ biển vào bờ

Ngày 18 tháng 10 năm 2021,  Dự án 
khởi động mô hình thu gom rác từ 

biển vào bờ tại xã Bảo Ninh, Đồng Hới. Mô 
hình bao gồm các hoạt động chính sau: 
Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ 
môi trường và tác hại của rác thải nhựa 
cho các hộ dân sống ven biển làm nghề 
đánh bắt hải sản. Tập huấn cho 25 chị em 
thuộc Tổ hợp tác trên biển về kỹ thuật 
đan túi lưới từ lưới rách, hỏng thành các 
túi đựng rác cho tàu thuyền khi ra khơi 
đánh cá và các túi cho chị em đi chợ. Tổ 
hợp tác sau đó đã cung cấp 100 túi lưới 
cho 100 tàu để thu gom rác. Bên cạnh đó, 
Tổ hợp tác còn cung cấp các túi lưới cho 
các chị em phụ nữ đi chợ với mục đích 
giảm sử dụng túi ni-lông. Theo kế hoạch, 
trong tháng 1/2022, các chủ tàu sẽ ký cam 
kết mang rác vào bờ và gắn bảng nội quy 
thu gom - phân loại rác trên tàu thường 
xuyên nhắc nhở chủ tàu và thuyền viên có 

Nguồn kinh phí: BMU 

trách nhiệm mang rác vào bờ đồng thời 
nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường 
biển. Mô hình sẽ được triển khai từ tháng 
10/2021 đến tháng 3/2022, sau đó sẽ được 
tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và 
tham vấn cơ hội nhân rộng. 

© WWF-Việt Nam
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Đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê chung tay giảm rác thải nhựa

Ngày 9 và 10/12/2021, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường (TN-MT) quận 

Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp cùng Quận 
đoàn và Dự án tổ chức lớp tập huấn về 
kiến thức và kỹ năng truyền thông về rác 
thải nhựa và bảo vệ môi trường cho các 
Cán bộ Đoàn viên trên địa bàn quận. Với 
sự tham gia của 50 đoàn viên đến từ 10 

Nguồn kinh phí: BMU 

© WWF-Việt Nam

Từ cuối tháng 10/2021 đến tháng 
12/2021, Dự án đã phối hợp với Hội 

liên hiệp phụ nữ (HPN) phường Hà Huy 
Tập, thành phố Hà Tĩnh triển khai mô hình 
“phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân 
compost từ rác hữu cơ”. Để triển khai mô 
hình, HPN đã phối hợp với chính quyền địa 
phương và các tổ dân phố để chọn ra 60 
hộ đáp ứng tiêu chí để tham gia mô hình. 
Các hoạt động cụ thể bao gồm: Tập huấn 
cách phân loại rác tại hộ gia đình (Rác 
hữu cơ, rác tái chế, rác khác) và hướng 
dẫn kỹ thuật làm phân compost từ rác 
hữu cơ. Các hộ tham gia mô hình được 
cấp mỗi hộ 2 thùng đựng rác 6 lít và 1 
thùng ủ phân compost 140 lít. Sau khi 
các hộ được tập huấn về lý thuyết, cán 
bộ kỹ thuật đến từng nhà để hướng 
dẫn về cách thức phân loại rác và kỹ 
thuật ủ phân compost. Trong tuần đầu 
tiên, đại diện HPN và cán bộ kỹ thuật đi 
giám sát và kiểm tra để đảm bảo công 
tác phân loại rác tại hộ gia đình 

Thí điểm mô hình Phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost 
từ rác hữu cơ tại phường Hà Huy Tập - thành phố Hà Tĩnh
Nguồn kinh phí: BMU 

được tiến hành đúng và chính xác để đảm 
bảo chất lượng phân compost được ủ từ 
rác hữu cơ. Bên cạnh đó, định kỳ cán bộ kỹ 
thuật đi giám sát và kiểm tra các hộ về kỹ 
thuật ủ phân compost từ rác hữu cơ. Sau 
gần 3 tháng tiến hành, kết quả bước đầu 
cho thấy các hộ dân đã tích cực tham gia 
và đã tận dụng được rác hữu cơ ủ phân 
compost bón cho vườn rau của các hộ. 
Thời gian tới, mô hình sẽ được HPN tiếp 
tục theo dõi - giám sát, đánh giá kết quả 
và nhân rộng.

phường của quận Thanh Khê, tập huấn 
giúp nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán 
bộ nòng cốt của Quận đoàn về rác nhựa, 
tác hại của rác thải nhựa đến môi trường 
tự nhiên đặc biệt là môi trường biển, đến 
sức khoẻ của con người cũng như các loài 
sinh vật. Cùng với đó là nâng cao năng lực 
về kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch và 
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triển khai các hoạt động truyền thông về 
môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa 
cho tuyên truyền viên nòng cốt. Các thành 
viên tham gia đã cùng nhau xây dựng Kế 
hoạch truyền thông cộng đồng cho từng 
phường với các chủ đề như Giảm thiểu 
sử dụng đồ nhựa dùng một lần, Phân loại 
rác, Tăng cường tái chế - tái sử dụng nhiều 
hơn... Trong thời gian tới, Quận đoàn sẽ 
chủ động triển khai các kế hoạch truyền 
thông này cũng như tích cực ứng dụng các 
mô hình truyền thông phổ biến. 

© Báo Nông nghiệp Việt Nam

Khởi động triển khai Kế hoạch chợ Hàn giảm thiểu rác thải nhựa

Chiều 8-12, Sở Công Thương thành phố 
Đà Nẵng và Dự án đã tổ chức hội thảo 

khởi động kế hoạch triển khai mô hình chợ 
Hàn giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 
2021-2025. Trong khuôn khổ dự án “Đô thị 
giảm nhựa” do Cơ quan Hợp tác phát triển 
Na Uy và dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa 
đại dương” do Bộ Môi trường, Bảo tồn 
thiên nhiên và An toàn hạt nhân Đức tài 
trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về bảo tồn 
thiên nhiên WWF tại Việt Nam (WWF - Việt 
Nam), Đà Nẵng được chọn là một trong số 
các địa phương triển khai hoạt động giảm 
rác thải nhựa trong đô thị. Trong đó, mô 
hình “Chợ giảm thiểu rác thải nhựa” được 
lựa chọn là mô hình thí điểm cho các hoạt 
động thương mại tập trung dân sinh. Mục 
tiêu của mô hình nhằm giảm tổng lượng 
rác thải nhựa phát sinh từ chợ Hàn; giảm 
lượng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa 
dùng một lần; tăng cường phân loại rác 
và thu hồi vật liệu tái chế; đồng thời thúc 
đẩy các sáng kiến, mô hình thu hồi túi ni-

Nguồn kinh phí: BMU 

lông từ người tiêu dùng và kích thích tiêu 
dùng xanh. Mô hình triển khai trong 2 giai 
đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021-2023, giai 
đoạn 2 từ năm 2023-2025.

Poster truyền thông tại chợ Hàn (bản dự thảo) 
© WWF-Việt Nam
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Phú Yên: Tập huấn truyền thông Giảm nhựa
- Phân loại rác tại nguồn cho cán bộ nòng cốt của Hội Phụ Nữ tỉnh

Ngày 23/11/2021 - Hội LHPN tỉnh Phú 
Yên và Dự án phối hợp tổ chức lớp 

Tập huấn “Kỹ năng truyền thông và hướng 
dẫn phân loại rác cho thành viên nòng 
cốt của Hội”. Tham dự lớp tập huấn, có 50 
học viên là cán bộ chuyên trách Hội LHPN 
tỉnh, Thường trực Hội LHPN 9 huyện/thị 
xã/thành phố và hội viên phụ nữ có khả 
năng tuyên truyền và tham gia tích cực 
công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. Các học viên được cung cấp 
thông tin tổng quan về vấn đề rác thải và 
rác nhựa; khái niệm và tầm quan trọng 
của truyền thông trong thay đổi hành vi 
của cộng đồng; đồng thời được các chuyên 
gia chia sẻ các kỹ năng truyền thông; cách 
lựa chọn kênh – tạo lập và điều hành mô 
hình truyền thông phù hợp…

Để học viên tiếp thu kiến thức đạt hiệu 
quả, các học viên được tham quan khu 
tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi 
rác Thọ Vức (thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, 
thành phố Tuy Hòa) để quan sát được 
thực trạng của việc thu gom, tập kết và 
xử lý rác thải nhựa và rác thải sinh hoạt 
nói chung tại địa phương; tham quan 
mô hình Phụ nữ tái chế chất thải hữu cơ 
thành nước tẩy rửa sinh học tại thôn Ngọc 
Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy 
Hòa để tìm hiểu về quy trình tái chế chất 
thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học. 
Sau lớp tập huấn, các học viên trở thành 
những tuyên truyền viên tích cực nhằm 

Nguồn kinh phí: BMU 

tuyên truyền hội viên, phụ nữ và cộng 
đồng nâng cao nhận thức về thực trạng 
ô nhiễm rác thải nhựa, tầm quan trọng 
của việc giảm thiểu rác thải nhựa với sức 
khỏe con người; vận động mọi người cùng 
tham gia các hoạt động thực hành giảm 
nhựa, tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải 
nhựa, thay đổi hành vi để giảm thiểu sử 
dụng, tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng 
một lần. Đặc biệt, HPN thành phố đã trực 
tiếp xây dựng kế hoạch truyền thông và 
hướng dẫn phân loại rác cho đối tượng 
là người dân và tiểu thương chợ Phường 
7 để phối hợp cùng Dự án triển khai mô 
hình Phân loại rác tại chợ Phường 7 trong 
thời gian tới.

© WWF-Việt Nam
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Rạch Giá: Xóa điểm nóng 

Trong năm 2021, UBND thành phố 
Rạch Giá đã phối hợp cùng UBND các 

phường Vĩnh Quang, Rạch Sỏi, An Bình, 
Vĩnh Thanh với nguồn lực từ Dự án Giảm 
thiểu rác thải nhựa đại dương do BMU tài 
trợ và dự án Đô thị giảm nhựa do Cơ quan 
hợp tác phát triển Na Uy (NORAD) hỗ trợ 
để tiến hành xóa 04 điểm nóng về rác 
thải nhựa. Đây là các điểm nóng tồn đọng 
lượng rác thải nhựa trong nhiều năm, 
gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, 
sức khỏe của người dân. Tổng khối lượng 
rác thu gom được từ 04 điểm nóng trên là 
hơn 700m3 rác. Tại các điểm nóng đã xoá, 
Dự án còn hỗ trợ việc đổ đất trồng cây tạo 

Nguồn kinh phí: NORAD 

mỹ quan và lắp đặt các camera giám sát, 
bàn giao cho UBND các phường để tăng 
cường công tác quản lý, giám sát và xử 
phạt các hành vi đổ trộm. 

Xem thêm tại đây.

Rạch Giá: Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tập kết xanh 

Để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi 
trường, mất mỹ quan đô thị do việc 

tập kết các xe đẩy rác tay nằm rải rác ở 
các tuyến phố nội đô gây ra, UBND thành 
phố Rạch Giá đã phối hợp cùng Dự án 
triển khai 02 mô hình điểm tập kết xanh 
tại đường Ngô Thị Tập - phường Vĩnh 
Thanh và tại công viên Nguyễn Thoại Hầu 
- phường Vĩnh Thanh Vân. Điểm tập kết

Nguồn kinh phí: NORAD 

được bàn giao cho UBND phường quản 
lý, sử dụng, UBND phường sẽ tăng cường 
công tác quản lý đối với đơn vị thu gom 
rác để yêu cầu đơn vị này đưa toàn bộ 
thùng rác vào điểm tập kết, cũng như vệ 
sinh và rửa thùng rác thường xuyên nhằm 
đảm bảo vệ sinh, hạn chế việc phát sinh 
mùi hôi. Đây là 02 mô hình điểm đầu tiên 
tại thành phố Rạch Giá, trong năm 2022 
Dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các phường 
để triển khai nhân rộng thêm nhiều điểm 
nữa nhằm tạo sự thay đổi trong hệ thống 
quản lý rác thải của địa phương, cải thiện 
mỹ quan đô thị cũng như nâng cao ý thức 
của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ 
môi trường sống của chính mình. 

© WWF-Việt Nam

© WWF-Việt Nam

https://m.kgtv.vn/truyen-hinh/thoi-su-toi-16-10-2021/
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Rạch Giá: Thí điểm hoạt động vớt rác thủ công bằng thuyền
tại cửa sông, cửa biển 

Các trường học triển khai mô hình Trường học không rác nhựa,
khởi động bằng KHHĐ quản lý rác thải nhựa được ban hành  

Trong nỗ lực giảm tối đa lượng rác thất 
thoát ra đại dương, hoạt động thu gom 

rác chủ động bằng thuyền trên sông và 
ven biển của thành phố Rạch Giá đã được 
thí điểm triển khai trong khuôn khổ hợp 
tác giữa UBND thành phố và Dự án. Đây 
là hoạt động thí điểm nhằm đánh giá hiệu 
quả của hoạt động vớt rác, đánh giá lượng 
rác thải nhựa thu gom được, cũng như tìm 
giải pháp/phương pháp thu gom hiệu quả 
nhất từ đó sẽ đưa hoạt động vớt rác trên 
sông và trên biển trở thành dịch vụ công 

Một trong các hoạt động quan trọng 
của dự án là thúc đẩy hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi trường, giảm rác 
nhựa cho đối tượng học sinh thông qua 
mô hình trường học không rác thải nhựa. 
Trong năm học 2021-2022, mô hình này 
đồng loạt được triển khai tại 29 trường 
học tại 6 địa bàn (Thanh Khê: 03 trường; 
Rạch Giá: 03 trường; Phú Yên: 05 trường; 
Đồng Hới: 07 trường; Hà Tĩnh: 06 trường 
và A Lưới: 05 trường). Với sự giúp sức của 
nhóm tư vấn kỹ thuật từ các đơn vị là CSO/
NGOs tại địa phương như Trung tâm Xây 
dựng Năng lực thích ứng (CAB), Trung tâm 
Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), DNXH 
Vòng Tay Tử Tế (Kind Arms), Trung tâm 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: NORAD + BMU 

ích của thành phố. Trong tháng 12/2021, 
04 lần vớt rác đã được tiến hành, thu gom 
4 tấn rác thải nhựa. Ngày 19/12/2021, Chủ 
tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Hôn đã 
có buổi làm việc và thị sát hoạt động vớt 
rác, bước đầu đánh giá hoạt động thiết 
thực và có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực 
chung của thành phố nhằm giảm thiểu ô 
nhiễm rác thải nhựa cũng như để thực 
hiện mục tiêu giảm lượng rác thải nhựa 
thất thoát ra môi trường. 

Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Kinh 
tế Bền vững (SEEDS), Trung tâm Phát triển 
Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD), các cuộc khảo 
sát, thảo luận nhóm, trao đổi và tham vấn 
với các giáo viên, học sinh và đại diện Ban 
giám hiệu nhà trường đã được thực hiện 
từ đó hỗ trợ các trường xây dựng và ban 
hành Kế hoạch Hành động Trường học 
không rác nhựa (KHHĐ). Trong quá trình 
thực hiện, do diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, học sinh chưa thể trở lại trường 
học như bình thường nên hoạt động kiểm 
toán rác cũng như một số hoạt động, 
sự kiện trực tiếp khác bị trì hoãn. Trong 
thời gian tới, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính từ Dự án, cùng với quyết tâm của 
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Hội thảo tổng kết mô hình phân loại rác tại nguồn khu vực đô thị 
(Phường 3, Tp Tân An, Long An)

Ngày 24/12/2021, Dự án phối hợp với 
UBND tỉnh và Sở Tài Nguyên và Môi 

trường Long An tổ chức hội thảo tổng kết 
mô hình thí điểm phân loại rác tại nguồn 
tại Phường 3, Tp.Tân An, Long An. Hội 
thảo diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh 
Long An, với sự tham gia của gần 60 đại 
biểu, gồm có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
đại diện WWF-Việt Nam, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND TP.Tân An, UBND các 
huyện, thị xã; đơn vị thu gom vận chuyển 
chất thải rắn (Công ty CP đô thị Tân An), 
đơn vị xử lý chất thải rắn tại Long An 
(Công ty Tâm Sinh Nghĩa), Đoàn Thanh 
niên, Hội Phụ nữ tỉnh, Báo Long An, Đài 
PTTH Long An và đại diện người dân nơi 

Nguồn kinh phí: BMU 

Ban giám hiệu các trường học và sự tham 
gia tích cực của các giáo viên và học sinh, 
KHHĐ của các trường sẽ được hoàn thiện, 
ban hành và triển khai đồng loạt. Các kết 
quả hoạt động này sẽ là nền tảng để mô 

hình tiếp tục được nhân rộng, đạt mục 
tiêu 100 trường học triển khai các hoạt 
động ngoại khoá giảm thiểu rác thải nhựa 
tới năm 2023.

thực hiện mô hình thí điểm. Tại hội thảo, 
các đại biểu được nghe kết quả thực hiện 
mô hình, thảo luận các khó khăn, vướng 
mắc, định hướng thực hiện việc phân loại 
rác tại nguồn trên địa bàn TP. Tân An nói 
riêng và tỉnh Long An nói chung trong 
thời gian tới, đảm bảo tuân thủ quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với đơn vị chuyên môn 
và các địa phương xây dựng kế hoạch 
triển khai, chuẩn bị các phương án nhân 
rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên 
địa bàn toàn tỉnh.

Xem thêm tại đây.

© Ngô Minh Hằng / WWF-Việt Nam

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=43468&CategoryId=M%25u00f4i+tr%25u01b0%25u1eddng&InitialTabId=Ribbon.Read


Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 6, Quý 4/2021

20

HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH
(BMU)
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Hỗ trợ hoàn thiện dự thảo Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia
đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đóng góp xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường

Hoạt động “Hoàn thiện Dự thảo Chiến 
lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến 

2030, tầm nhìn đến năm 2050” được triển 
khai nhằm hỗ trợ Đối tác Dự án là Viện 
Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi 
trường (Viện CLCSTN&MT) đánh giá sự 
phù hợp của Chiến lược với các quy định 
của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 
năm 2020 và các Quyết định mới ban 
hành của Chính phủ Việt Nam, qua đó góp 
phần hoàn thiện Dự thảo Chiến lược theo 
hướng phù hợp với các quy định pháp luật 
mới đã và sẽ được ban hành trong thời 
gian tới.

Kết quả rà soát cho thấy Dự thảo về cơ 
bản phù hợp các nội dung của Dự thảo 
Nghị định và các chính sách khác liên quan 
đến chất thải nhựa. Nhằm đảm bảo sự 
phù hợp về lộ trình, giải pháp giữa Chiến 
lược và các văn bản pháp luật, chính sách 
liên quan khác, một số nội dung được đề 
xuất sửa đổi trong phần Nhiệm vụ và Giải 
pháp Thực hiện Chiến lược, bao gồm các 

Trong thời gian Bộ TNMT hoàn thiện 
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020, Dự án đã tích cực phối hợp với 
các Đối tác Dự án, bao gồm Tổng cục Môi 

Nguồn kinh phí: BMU
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nội dung liên quan đến lộ trình hạn chế 
chất thải nhựa (sau năm 2025, không lưu 
hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 
một lần, túi nilon, bao bì nhựa khó phân 
hủy sinh học tại các trung tâm thương 
mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch; sau 
2030 đối với các lĩnh vực khác); lộ trình 
thực hiện kinh tế tuần hoàn; bổ sung các 
văn bản mới được Chính phủ ban hành 
vào trong Dự thảo của Chiến lược, bao 
gồm Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án tăng cường công 
tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam 
và Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16 
tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động 
chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận 
toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương. Dự 
kiến Chiến lược sẽ được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành trong quý 1/2022, sau khi 
Nghị định quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 
được ban hành và có hiệu lực vào tháng 
1/2022.

trường (TCMT), Vụ Pháp chế (Vụ PC) và 
Viện CLCSTN&MT, kịp thời hỗ trợ kỹ thuật 
và các thông tin, quá trình tham vấn cần 
thiết trong công tác soạn thảo.
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Hợp tác với TCMT, Dự án đã hỗ trợ rà soát 
và đánh giá tác động của một số nội dung 
trong Dự thảo Nghị định, bao gồm các nội 
dung về phân vùng môi trường; quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt; lộ trình hạn chế 
sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy 
sinh học và sản phẩm; hàng hóa chứa vi 
nhựa, chính sách ưu đãi về thuế, phí và lệ 
phí trong BVMT; và quan trắc môi trường. 
Qua đó, hoạt động góp phần bảo đảm 
các quy định của Luật BVMT được triển 
khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 
quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ 
1/1/2022.

Thông qua hợp tác với Chương trình Đối 
tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP), 
Dự án đã phối hợp với Viện CLCSTN&MT 
trong nghiên cứu, đề xuất và tham vấn các 
nội dung liên quan đến tiêu chí và lộ trình 
phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam 
trong Dự thảo Nghị định. Ngoài ra, thời 
gian qua Dự án cũng đã thực hiện nghiên 
cứu về vai trò và khả năng phối hợp của 
khối phi chính thức trong quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt và thí điểm phân loại 

rác tại nguồn tại Long An, giúp cung cấp 
thông tin cho các đơn vị liên quan ở cấp 
địa phương và trung ương trong quá trình 
soạn thảo, bổ trợ bức tranh toàn cảnh về 
thực tế và triển vọng quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt một cách hiệu quả.

Tháng 12 vừa qua, Dự án đã hoàn tất hoạt 
động hỗ trợ chuyên gia và tham vấn trực 
tiếp trong hợp tác với Vụ PC trong công 
tác soạn thảo các quy định về trách nhiệm 
tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu 
trong Nghị định. Hoạt động này là một 
phần trong mục tiêu của Dự án về thúc 
đẩy triển khai hiệu quả các nội dung về 
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
(EPR) trong Luật BVMT và Nghị định, và là 
bước tiến quan trọng cho việc thực hiện 
các hỗ trợ tiếp theo của Dự án và WWF 
về triển khai EPR tại Việt Nam trong thời 
gian tới.

Dự kiến Nghị định quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 
2020 sẽ được Thủ tướng Chính phủ ban 
hành và có hiệu lực vào tháng 1/2022.

Đồng hành cùng Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng
thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa

Tiếp sau Quyết định số 1407/QĐ-TTg 
ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Việt 
Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây 
dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm 
nhựa đại dương, Dự án đã tiếp tục đồng 
hành cùng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 
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Nam (TCBHĐVN) trong các hoạt động 
chuẩn bị kế hoạch thực hiện Quyết định, 
cũng như bước đầu triển khai các nhiệm 
vụ liên quan để hỗ trợ Việt Nam trong 
tiến trình xây dựng thoả thuận toàn cầu 
về ô nhiễm nhựa sắp diễn ra.
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Cụ thể, Dự án đã chủ động đề xuất các 
hoạt động tiềm năng - bao gồm xây dựng 
cơ chế phối hợp liên Bộ, ngành trong 
quá trình đàm phán, rà soát và đánh giá 
chính sách hiện hành trong nước, nâng 
cao năng lực đàm phán cho các cán bộ 
chuyên trách. Ngoài ra, Dự án cũng đã 
tích cực tham gia cùng với các chuyên 
gia, đại diện các Bộ, ngành liên quan, các 
doanh nghiệp trong ngành nhựa, đóng 
góp trình bày và thảo luận trong chuỗi các 
Hội thảo do TCBHĐVN chủ trì để lấy ý kiến 
xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 
số 1407/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Gần đây, Dự án đã bắt đầu thực hiện, 
thông qua hợp tác với các đơn vị liên 
quan của Bộ TNMT, các nghiên cứu rà 
soát chính sách trong nước về quản lý, 
giảm thiểu ô nhiễm nhựa, và đánh giá khả 
năng hội nhập của các chính sách hiện 
hành cấp quốc gia với các quy định tiềm 
năng sẽ được xây dựng trong thoả thuận 
toàn cầu. Bên cạnh đó, Dự án đang hỗ trợ 
nghiên cứu đánh giá năng lực đàm phán 
và xây dựng các kịch bản đàm phán cho 
Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia 
xây dựng thoả thuận khi quyết định đàm 
phán được thông qua, dự kiến vào cuối 
tháng 02/2022.
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HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
(BMU)
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Lan toả mô hình đổi rác lấy quà tại Phú Quốc

Nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi 
hành vi của người dân trong việc bảo 

vệ môi trường, giảm rác thải nhựa. Dự án 
đã triển khai hoạt động đổi rác thải nhựa 
lấy quà không những tại các cấp hội phụ 
nữ thành phố Phú Quốc, mà còn lan toả 
trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và 
nhân dân, tạo thêm sự gắn kết, tham gia 
của cộng đồng trên quy mô lớn. Bắt đầu 
từ tháng 12/2021, ngày thứ bảy đầu tiên 
của tháng, bà con trên địa bàn thành phố 
Phú Quốc có thể đổi rác thải nhựa như 

Nguồn kinh phí: BMU 

túi ni-lông, chai nhựa, các sản phẩm nhựa 
thải bỏ để lấy quà. Quà tặng chủ yếu là 
nhu yếu phẩm, rất gần gũi với bà con. Với 
hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà này 
giúp các chị em phụ nữ nói riêng, bà con 
Phú Quốc nói chung thay đổi tư duy trong 
cuộc sống sinh hoạt trong sử dụng chai 
nhựa như thế nào cho hợp lý, an toàn. 
Qua đó, dần thay đổi thói quen sử dụng 
các sản phẩm dễ phân huỷ, thân thiện với 
môi trường, hạn chế vứt rác thải bừa bãi, 
gây ô nhiễm môi trường, khu dân cư. Từ 
đó hạn chế gia tăng mức độ gây ô nhiễm 
môi trường trên điạ bàn, hướng tới một 
thành phố Phú Quốc không rác thải nhựa.

Kết quả đạt được trong tháng đầu tiên 
triển khai mô hình, tổng khối lượng rác 
nhựa đã đổi được tại 03 xã/phường thí 
điểm, bao gồm Bãi, Gành Dầu và An Thới 
là 387.3 kg, trong đó có khoảng 112.2 kg 
rác tái chế.

Xây dựng trạm tập kết xanh trên điểm nóng ô nhiễm rác thải

Khu vực sân bay cũ giao với đường 
Trần Phú, Phường Dương Đông là một 

trong các ĐIỂM ĐEN Ô NHIỄM RÁC THẢI 
trên địa bàn thành phố Phú Quốc, do rác 
thải từ hộ dân và hộ tiểu thương đang sinh 
sống và buôn bán thường được tập kết về 
khu vực này. Trong Ngày vì môi trường 
Phú Quốc tháng 11 và tháng 12 năm 2021, 
Thành Đoàn Phú Quốc huy động sự tham 
gia của 60 đoàn viên thanh niên và nhân 

Nguồn kinh phí: BMU 
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viên thuộc Ban Quản Lý Công Trình Công 
Cộng ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực 
sân bay cũ, và thu gom khoảng 8 TẤN rác 
thải, trong đó có 300 kg RÁC NHỰA.
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Tại vị trí đã XÓA ĐIỂM ĐEN Ô NHIỄM 
này, Thành Đoàn Phú Quốc đã xây dựng 
TRẠM TẬP KẾT XANH, trang trí các hình 
ảnh thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn 
chế sử dụng túi nilong và sản phẩm nhựa 
dùng 1 lần, các thùng rác công cộng dung 
tích lớn cũng được bố trí hợp lý tại điểm 
tập kết nhằm khuyến khích người dân bỏ 
rác đúng nơi quy định.

Song song với hoạt động dọn vệ sinh và 
xây dựng Trạm tập kết xanh, Thành Đoàn 
Phú Quốc tổ chức hoạt động “GIỜ VÀNG – 
ĐỔI RÁC NHỰA LẤY QUÀ” với nhiều phần 
quà hấp dẫn. Hoạt động này nhằm khuyến 
khích người dân thực hành phân loại rác, 
phân biệt rác thải nhựa dễ tái chế và khó 
tái chế, và cách xử lý đối với từng loại rác, 

từ đó giúp tiết kiệm nguồn lực trong việc 
thu gom và giảm nguy cơ tái nhiễm rác 
tại điểm nóng. Kết quả từ 03 đợt tổ chức 
“GIỜ VÀNG – ĐỔI RÁC NHỰA LẤY QUÀ” 
huy động được 145 lượt người dân tham 
gia và thu được 282,6 kg rác nhựa các loại, 
trong đó có 180 kg rác có thể tái chế.

Xem thêm tại đây.

Giám sát rác thải bãi biển (đợt 2)

Các VQG và Khu KBTB thuộc Dự án 
BMU tiếp tục triển khai hoạt động 

GSRTB mùa 2 của năm 2021, kéo dài trong 
3 ngày tại Phú Quốc (từ ngày 22-24/11); 
Côn Đảo (từ 10-12/11); và Cù Lao Chàm 
(từ 2-4/11). Các số liệu thu thập được cho 
thấy lượng rác thải nhựa đại dương tại các 
bãi biển thực hiện giám sát ở Côn Đảo và 
Cù Lao Chàm có chiều hướng giảm , riêng 
ở Phú Quốc thì có tăng không đáng kể so 
với mùa 1 năm 2021. Tổng lượng rác thải 
nhựa đã gom được từ các hoạt động giám 
sát tại các bãi biển thuộc 03 Khu BTB là 
161.12 kg.

Xem thêm tại đây.

Nguồn kinh phí: BMU 
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https://www.youtube.com/watch?v=BjH3bHzV8JQ
https://www.facebook.com/baotonbienphuquoc/videos/954953975202458
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Dọn vệ sinh rạn san hô tại các khu bảo tồn biển (đợt 2)

Khởi động mô hình Đoàn tàu cá chống rác nhựa đại dương tại Phú Quốc

Trong Quý 4 năm 2021, 3 khu bảo tồn 
biển (BTB) đã triển khai hoạt động 

dọn vệ sinh và thu gom rác thải biển trên 
rạn san hô và thảm cỏ biển. Tổng khối 
lượng nhựa thu gom được tại Phú Quốc, 
Côn Đảo và Cù Lao Chàm lần lượt là 336.9 
kg; 2340.5 kg, và 223.7 kg. 

Đồng thời với việc thu gom rác thải biển, 
Khu BTB Cù Lao Chàm và VQG Côn Đảo 
còn tiến hành bắt và diệt trừ sao biển 
gai nhằm bảo vệ các rạn san hô. Tổng số 
lượng cá thể sao biển gai đã diệt trừ trong 
năm 2021 tại Cù Lao Chàm là 15, trong khi 
ở Côn Đảo là 509, còn Khu BTB Phú Quốc 
chưa phát hiện các cá thể sao biển gai 
trên rạn san hô. Như vậy trong 3 Khu BTB, 

Với mục tiêu vận động cộng đồng ngư 
dân và doanh nghiệp thuỷ hải sản 

thực hành giảm thiểu và thu gom rác thải 
nhựa trong quá trình đánh bắt và sản xuất, 
Dự án phối hợp với Phòng Kinh tế thành 
phố Phú Quốc triển khai mô hình “Đoàn 
tàu cá chống rác thải nhựa đại dương” với 
sự tham gia của 26 tàu cá thuộc doanh 
nghiệp Tư nhân Hải sản Khải Hoàn. Ngày 
29/10/2021, lễ khởi động mô hình được tổ 
chức tại cửa hàng nước mắm truyền thống 
Khải Hoàn với hơn 30 thuyền trưởng và 
thuyền viên thuộc doanh nghiệp tham gia. 
Trong buổi lễ này, các thuyền trưởng và 

Nguồn kinh phí: BMU 
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hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo có nguy 
cơ tổn thương do sao biển gai cao nhất; 
do đó VQG Côn Đảo cần ưu tiên duy trì 
đều đặn và có thể tăng tần suất giám sát 
và diệt trừ sao biển gai trong năm 2022 để 
bảo tồn các rạng san hô tự nhiên.

© Nguyễn Văn Vững / WWF-Việt Nam
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thuyền viên được xem phim ngắn hướng 
dẫn thực hiện mô hình “Đoàn tàu cá chống 
rác thải nhựa đại dương” và nhận poster 
truyền thông và bao lưới để thu gom, phân 
loại rác thải trên tàu thuyền..., sau đó tập 
kết về thùng rác tại doanh nghiệp theo qui 

định. Đây là hoạt động đánh dấu mô hình 
phối hợp công tư giữa đơn vị quản lý nhà 
nước và doanh nghiệp trong vấn đề quản 
lý rác thải nhựa ngành thuỷ sản. 

Xem thêm tại đây và đây.

Trang bị bổ sung thùng rác trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Giảm tỉ lệ thất thoát rác thông qua việc 
tăng cường năng lực thu gom rác thải 

của Ban quản lý công trình công cộng 
(BQL CTCC) là một trong các can thiệp ưu 

Nguồn kinh phí: BMU 

tiên của dự án Giảm thiểu rác thải nhựa 
đại dương, hợp phần Thuỷ sản và Bảo tồn 
biển tại Phú Quốc. Trong Quý 4 năm 2021, 
Dự án đã phối hợp với BQL CTCC xác định 
nhu cầu cần trang bị các thùng chứa rác 
và mở tuyến thu gom rác tại các khu vực 
chưa có hệ thống thu gom. Kết quả 257 
thùng rác loại 240 lít, 26 thùng rác loại 660 
lít và 50 thùng rác loại 80 lít đã được mua 
và bàn giao cho 9 xã, phường bao gồm xã 
Thổ Châu, 2 tuyến thu gom rác được mở 
mới nhằm giải quyết nhu cầu được thu 
gom rác của 330 hộ dân sinh sống tại khu 
vực này.   

Khảo sát về Rác thải nhựa (RTN) từ tàu đánh cá tại Cù Lao Chàm
và chương trình vận động tàu thuyền đánh cá thu gom rác thải biển 
mang về bờ

Tháng 9 năm 2021, Ban quản lý Khu 
bảo tồn biển (BQL KBTB) Cù Lao Chàm 

đã tiến hành khảo sát 170 ngư dân về hiện 
trạng phát thải rác của tàu thuyền có hoạt 
động khai thác thủy hải sản thuộc xã Tân 

Nguồn kinh phí: BMU 

Hiệp, thành phố Hội An. Với đặc trưng hoạt 
động khai thác gần bờ, thời gian phổ biến 
của mỗi chuyến đi biển của các tàu thuyền 
tại Cù Lao Chàm là khoảng 3-4 giờ. Một số 
kết quả chính từ đợt khảo sát như sau:

© WWF-Việt Nam
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Thành phần rác sinh hoạt chủ yếu từ các 
tàu thuyền là đồ ăn và thức uống thừa 
(42%); vỏ lon, vỏ hộp, chai nhựa (34%); 
đồ nhựa dùng 1 lần (12%) và rác khác 
(12%). Đối với rác sinh hoạt, 55% ngư dân 
có mang rác sinh hoạt về điểm tập kết 
trên bờ, trong khi 36% cho biết họ xả thải 
trực tiếp xuống biển, và 9% còn lại cho 
rằng họ ko phát sinh rác thải trong quá 
trình đánh bắt.
Về việc bị mất ngư lưới cụ, 76% ngư dân 
xác nhận có làm mất ngư lưới cụ; trong 
đó tần suất bị mất 2 lần/năm là cao nhất 
chiếm 38.2%, 1 lần/năm chiếm 32.8%, 3 
lần/năm chiếm 22.1%, còn lại số ít xác 
nhận mất 4-5 lần/năm.
Về hiện trang rác thải biển, tỷ lệ ngư dân 
bắt gặp rác thải trên biển trong qua trình 
khai thác ở mức độ rất thường xuyên và 
thường xuyên chiếm 52,1%. Đặc biệt 
nhiều ý kiến cho rằng việc bắt gặp rác 
thải nhựa nhiều nhất vào những mùa gió, 
rác từ nhiều nguồn trôi nổi trên biển gây 
ảnh hưởng đến việc khai thác thủy sản 
của ngư dân. Thành phần rác thải biển 
thường thấy là bao bì thực phẩm, vỏ lon, 
hộp và chai nhựa, đồ nhựa dùng 1 lần, 
ngư lưới cụ, và rác thải từ hoạt động bơi 
lặn biển. Khi gặp rác thải biển, chỉ 16% 
ngư dân cho biết có thu gom và mang về 
bờ, trong khi 69% ngư dân trả lời họ 
không quan tâm, và 15% còn lại cho biết 
rất muốn mang về bờ nhưng không có 
thời gian hoặc chỉ gom rác dính trong 
lưới cá.
Về việc bố trí thùng rác trên tàu thuyền, 
có đến 92,3% tương đương với 156 người 
không bố trí thùng/giỏ rác trên tàu. Với 
những tàu thuyền có bố trí thùng thì đến 
93,8% cho rằng đó là thùng không phân 
loại rác. Điều này, cho thấy ngư dân hoàn 

© WWF-Việt Nam

toàn không quan tâm đến việc bố trí các 
thùng/giỏ đựng rác. Và trên thực tế cũng 
cho thấy đại đa số các tàu/thuyền có kích 
thước nhỏ, một số ngư dân cho rằng bố 
trí đồ đựng rác sẽ rất vướng không thuận 
tiện cho việc khai thác. Việc không sử 
dụng thùng rác hoặc không phân loại rác 
sẽ tạo một thói quen vứt ra biển hoặc 
không tận dụng được các sản phẩm có 
thể tái chế như vỏ lon, vỏ chai…
Về mong muốn, cam kết và trách nhiệm: 
168/170 ngư dân (99.4%) sẵn sàng thực 
hiện phân loại rác trước khi đưa đến nơi 
tập kết, và 94% đồng ý cam kết thực hiện 
thu gom rác thải biển mang về bờ.

©  WWF-Việt Nam

Tiếp nối kết quả từ hoạt động khảo sát 
về hiện trạng rác thải và phát thải của 
tàu thuyền, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm đã phối hợp với UBND xã Tân Hiệp, 
nhóm hành động vì môi trường biển triển 
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khai hoạt động xây dựng nội dung cam kết 
và hỗ trợ dụng cụ thu gom rác thải trên 
biển cho 220 tàu thuyền tham gia khai 
thác thủy sản và các hoạt động du lịch tại 
Cù Lao Chàm. Theo đó, rác thải do ngư 

dân mang về bờ sẽ được tập kết tại Trung 
tâm phục hồi tài nguyên (MRF) ở Bãi Ông 
hoặc tại thùng rác khu vực Âu thuyền. Việc 
thống kê khối lượng rác mang về do nhân 
viên vận hành MRF thực hiện.

Thí điểm chương trình dịch vụ xanh tại Cù Lao Chàm

Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng và du khách về việc nói không 

với sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng 
cường các giải pháp góp phần giảm thiểu 
rác thải nhựa vào đại dương thông qua 
việc thí điểm mô hình dịch vụ xanh tại các 
cơ sở kinh doanh homestay, quán café, giải 
khát…, BQL KBTB Cù Lao Chàm đã triển 
khai hoạt động chuỗi hoạt động:
1. Tổ chức họp với 70 hộ kinh doanh nhà
hàng, giải khát và homestay tại xã Tân Hiệp
nhằm truyền thông về tác động của RTN
đến môi trường và kinh tế địa phương,
đồng thời thảo luận về những thuận lợi,
khó khăn khi thực hiện chương trình giảm
thiểu rác thải nhựa tại địa phương, những
đề xuất và góp ý cho cam kết.

Nguồn kinh phí: BMU 

2. Tham vấn về việc triển khai thí điểm mô
hình dịch vụ xanh, về nhu cầu sử dụng sản
phẩm thay thế phù hợp với các ngành/
nghề kinh doanh hiện nay, chia sẻ những
lợi ích khi cộng đồng tham gia vào mô hình
dịch vụ xanh.
3. Hướng dẫn ký cam kết thực hiện lộ trình
giảm thiểu và hướng đến không sử dụng
sản phẩm nhựa dùng một lần giai đoạn
2021 – 2025.
4. Hỗ trợ sản phẩm thay thế nhựa dùng
một lần cho các cơ sở kinh doanh
5. Khảo sát ý kiến, thu thập thông tin của
các cơ sở kinh doanh sau thời gian thí điểm
mô hình nhằm đánh giá tình hình thực tế
của các cơ sở kinh doanh trước và sau khi
áp dụng mô hình nhằm đề xuất giải pháp
phù hợp (nếu có)

Sau gần 2 tháng quan sát việc giảm thiểu 
sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần 
tại hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã 
Tân Hiệp, nhóm thực hiện đã lựa chọn 18 
cơ sở kinh doanh phù hợp để tham vấn 
lấy ý kiến về việc triển khai, qua quá trình 
tham vấn và chia sẻ lợi ích cho các cơ sở 
kinh doanh khi tham gia vào mô hình thì 
có 17/18 cơ sở đồng ý tham gia thực hiện. 

© BQL KBTB Cù Lao Chàm / WWF-Việt Nam
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Qua 1 tuần triển khai nhận thấy các 3 cơ 
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 4 quán 
café rất hào hứng tham gia và cộng đồng 
(khách hàng) cũng nhiệt tình ủng hộ, đối 
với các hộ homestay do tình hình thời tiết 
không thuận lợi nên chưa có du khách đến 
lưu trú và chưa triển khai mô hình này. Dự 

kiến cuối tháng 12 nhóm thực hiện sẽ thực 
hiện việc phỏng vấn, đánh giá theo mẫu 
sau gần 1 tháng triển khai để đánh giá 
tình hình thực tế của các cơ sở kinh doanh 
trước và sau khi áp dụng mô hình nhằm 
đề xuất giải pháp phù hợp.

Hội thi tìm hiểu về rác thải rắn và đa dạng sinh học tại Cù Lao Chàm

Ngày 08/11/2021, Ban quản lý Khu Bảo 
tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với 

UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hiệp tổ 
chức Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề 
“Tìm hiểu về rác thải nhựa, đa dạng sinh 
học” nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cộng 
đồng có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện 
sự hiểu biết về rác thải nhựa, môi trường, 
đa dạng sinh học, các kiến thức về xã hội 
từ đó làm thay đổi dần từ nhận thức đến 
hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi 
trường, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học 
rừng và biển của Cù Lao Chàm.

Chương trình nằm trong các hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận thức thuộc 
dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương 
tại Việt Nam”, hướng đến mục tiêu “Không 
rác thải nhựa trong thiên nhiên” được tài 
trợ bởi tổ chức WWF-Việt Nam.

Tại hội thi có sự tham gia của 60 thí sinh 
là đại diện cho cộng đồng đến từ Bãi Làng, 
Bãi Ông và Bãi Hương trải qua 04 vòng thi: 
Vòng an toàn, vòng thử thách, vòng nguy 
hiểm, vòng quyết định. Mỗi vòng thi tương 
ứng với các câu hỏi ở mức độ dễ, trung 
bình, khó và rất khó. 

Nguồn kinh phí: BMU 

Hội thi được tổ chức theo hình thức “Rung 
chuông vàng” với mô phỏng chuông là mô 
hình “Ốc nón” được thiết kế dựa trên vật 
liệu tái chế. Các thí sinh tham gia dự thi 
ngồi trên sàn thi đấu theo số báo danh, trả 
lời các câu hỏi của chương trình bằng hình 
thức đưa bảng đáp án. Ngoài các nội dung 
chính của chương trình là phần thi “giải 
cứu đồng đội”, các đội “cứu trợ” sẽ tham 
gia thử thách để “giải cứu” các thí sinh bị 
loại quay trở lại sàn thi đấu. Sự nhiệt tình, 
sôi nổi, thể hiện tinh thần đồng đội khi 
tham gia cứu trợ cho các thí sinh đã mang 
lại nhiều hứng khởi, tiếp thêm động lực để 
các thí sinh tiếp tục chinh phục các phần 
thi tiếp theo.

© BQL KBTB Cù Lao Chàm / WWF-Việt Nam
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Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba 
và 01 giải Đồng đội. Giải nhất cá nhân và 
Đồng đội đều thuộc về thôn Bãi Ông đã 

xuất sắc hoàn thành các thử thách của 
chương trình.

Họp tham vấn về Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa
trên địa bàn huyện Côn Đảo

Bắt đầu triển khai thí điểm mô hình quản lý rác thải từ tàu cá
theo Phụ lục V Công ước MARPOL

Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân 
huyện Côn Đảo đã chủ trì phiên họp 

tham vấn các bên liên quan về dự thảo 
Kế hoạch hành động về quản lý rác thải 
nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 (sau đây 
gọi tắt là KHHĐ). Dự thảo KHHĐ là kết 
quả của hoạt động hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 
cho địa phương trong khuôn khổ Dự án 
“Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại 
Việt Nam”. Dựa trên kết quả của phiên 
họp tham vấn, đơn vị tư vấn kỹ thuật 
đang phối hợp với Phòng TN&MT, đơn vị 
đầu mối của địa phương để chỉnh sửa và 
hoàn thiện nội dung KHHĐ trong Tháng 
1 năm 2022. Dự kiến KHHĐ sẽ được ban 

Với nguồn tài trợ từ Dự án, sau khi 
nghiên cứu các quy định của Phụ lục 

V Công ước MARPOL về quản lý rác thải từ 
tàu thuyền, thiết kế xây dựng mô hình thí 
điểm, ngày 23/12, Tổng cục Thuỷ sản, đại 
diện Dự án đã phối hợp với  Ban Quản lý 
Cảng cá & Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: BMU 

hành trong Quý 1 năm 2022, đây cũng sẽ 
là cơ sở quan trọng cả về mặt kỹ thuật và 
pháp lý để chính quyền huyện Côn Đảo 
ký cam kết tham gia chương trình Đô Thị 
Giảm Nhựa do WWF khởi xướng.

chính thức khai mạc mô hình thí điểm tàu 
cá có chiều dài >12m mang rác về bờ, với 
sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại 
biểu 28 tỉnh ven biển. Mô hình sẽ có ít nất 
25 tàu tham gia mang rác khó phân huỷ 
của tàu  cũng như ngư lưới cụ hỏng trong 
quá trình đi khai thác về cảng. Các đơn vị 

© Đinh Thu Hằng / WWF-Việt Nam
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chức năng sẽ phối hợp tổ chức thu gom và 
xử lý phù hợp khi tàu mang rác về cảng. 
Kết quả của mô hình sẽ là cơ sở để Tồng 
cục Thuỷ sản nhân rộng và xem xét ban 
hành các quy định cụ thể về quản lý rác 
nhựa đối với tàu cá và cảng cá.

© Tổng cục Thuỷ sản
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HUẾ - ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA 
Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(TVA)
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Thành phố Huế cam kết giảm 30% lượng thất thoát rác thải nhựa
vào năm 2024

Đây là một trong những nội dung 
quan trọng tại hội thảo khởi động Dự 

án “Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung 
Việt Nam” (Dự án TVA) do Ủy ban Nhân 
dân thành phố Huế, và Tổ chức Quốc tế về 
Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-
Việt Nam) tổ chức ngày 11/11. Hội thảo 
cũng đã nêu ra các kết quả đánh giá ban 
đầu về hệ thống quản lý chất thải rắn ở 
thành phố Huế nói chung và rác thải nhựa 
nói riêng; cũng như một số định hướng 
can thiệp đối với hệ thống quản lý chất 
thải rắn cho thành phố Huế trong tương 
lai. Dự án “Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền 
Trung Việt Nam” được xây dựng với sự tài 
trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt 
Nam) và tiếp nhận bởi UBND thành phố 
Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố Huế 
bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các 
vùng đất ngập nước và ven biển không 

Nguồn kinh phí: TVA

bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa, thông qua 
một loạt các biện pháp can thiệp với sự 
tham gia của các bên liên quan bao gồm 
các khối công tư, các tổ chức xã hội dân sự 
và cộng đồng địa phương. Kết quả mong 
đợi là đến năm 2024, Huế trở thành Đô 
thị Giảm Nhựa với 70% chất thải rắn được 
phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đồng 
thời đẩy mạnh thu hồi, tái chế rác thải. Các 
đối tác chính của dự án bao gồm: Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế, 
Công ty Môi trường và Công trình Đô thị 
Huế (HEPCO). Dự án được thực hiện trong 
04 năm, từ năm 2021-2024 và được chia 
làm 2 giai đoạn: giai đoạn khởi động dự 
án (2021) và giai đoạn triển khai thực hiện 
(2022-2024) với mong muốn đưa Huế trở 
thành một điểm đến không rác nhựa vào 
năm 2030.

© Trung Phan / WWF-Việt Nam 
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Chuẩn bị triển khai Chương trình Phân loại rác tại nguồn
Nguồn kinh phí: TVA

Dự án TVA hiện đang đồng hành cùng 
UBND thành phố Huế triển khai thực 

hiện chương trình Phân loại rác tại nguồn 
trên địa bàn thành phố cũ theo Kế hoạch 
4512/KH-UBND-GT do UBND tỉnh ban hành 
và hỗ trợ bằng hiện vật 468 thùng rác tại 
156 vị trí theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 
Kế hoạch sắp tới, Dự án TVA sẽ tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền và tập huấn cho 
các cán bộ nguồn ở các địa phương về cách 
thức phân loại rác tại nguồn để thực hiện 
tập huấn ở địa phương.

Thiết kế xây dựng Trung tâm Thông tin Môi trường
Nguồn kinh phí: TVA

Bắt đầu từ đầu tháng 12, Dự án TVA đã 
đồng hành cùng Công ty Môi trường 

và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) thiết kế 
xây dựng Trung tâm Thông tin Môi trường 
và sẽ đưa vào hoạt động vào giữa tháng 
3 năm 2022. Hàng năm, Dự án sẽ hỗ trợ 
Trung tâm tổ chức các hoạt động truyền 
thông về giảm thiểu rác thải nhựa cũng 
như tăng cường phân loại rác tại nguồn 
trên địa bàn thành phố Huế. Trung tâm 
Thông tin môi trường sẽ có cấu trúc như 
sau: i) Khu thông tin: cung cấp các thông 
tin về CTR và cách phân loại CTR (rác tái 

chế, rác nguy hại và các loại rác khác) 
theo Kế hoạch 1729 của UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế; ii) Khu trưng bày: triển lãm 
các hình ảnh, tư liệu và trình chiếu video 
về cách PLCTR TN, các sáng kiến tái chế 
RTN, các posters và quy trình hướng dẫn 
bằng mô hình (mô hình 3D, các hình ảnh 
vẽ trên tường trong nhà và ngoài trời, tivi 
để trình chiếu thông tin, một số sản phẩm 
tái chế từ việc tổ chức cuộc thi…); iii) Khu 
trải nghiệm/tương tác: cung cấp, hỗ trợ và 
hướng dẫn thực hành tái chế rác thải, các 
trò chơi ngoài trời...
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