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Xây dựng Sổ tay Giảm nhựa cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á
(SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam

Nghiệm thu Hệ thống Hồ Dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý
chất thải nhựa và cổng thông tin tác nghiệp nhằm giải quyết vấn đề
rác thải nhựa đại dương

Nguồn kinh phí: BMU

Nguồn kinh phí: BMU

Trong năm 2022, Việt Nam tự hào đăng 
cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam 

Á (SEA Games) lần thứ 31. Không chỉ mang 
đến một kỳ Đại hội công bằng, đúng tinh 
thần fair-play của thể thao, Việt Nam còn 
hướng đến một kỳ Đại hội xanh, sạch, đẹp, 
thân thiện với môi trường, không khói 
thuốc lá, không sử dụng đồ nhựa dùng 
một lần và hạn chế rác thải nhựa. Đây cũng 
là những hành động thiết thực thể hiện 
tinh thần của Đại hội “Vì một Đông Nam 
Á khoẻ mạnh hơn”, góp phần giới thiệu 
hình ảnh Việt Nam tươi đẹp về cảnh quan, 
thân thiện về con người. Nhằm hỗ trợ cho 
12 tỉnh, thành phố đăng cai, phối hợp tổ 
chức SEA Games, Dự án đã biên soạn và 
gửi “Sổ tay Giảm nhựa” đến các tỉnh thành 
này. Cuốn sổ tay lần lượt giới thiệu những 
nguyên tắc chung, hành động cụ thể để 
hỗ trợ Ban tổ chức SEA Games, vận động 
viên, cổ động viên hiểu hơn về lý do cần 
thiết phải giảm nhựa, cũng như hành trình 
những bước cần thực hiện để giảm nhựa 
hiệu quả. Cuốn sổ tay là một phần trong 

Ngày 24/2/2022, Dự án đã tổ chức Hội 
thảo “Góp ý, đánh giá nghiệm thu 

hoạt động xây dựng hệ thống hồ dữ liệu 

chuỗi các hoạt động truyền thông, thay 
đổi hành vi giảm thiểu rác thải nhựa trong 
SEA Games 31 mà Dự án phối hợp thực 
hiện cùng Ban Tổ chức SEA Games trong 
thời gian tới. 

© WWF-Việt Nam

và cổng thông tin tác nghiệp nhằm giải 
quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương”. 
Hội thảo có sự tham gia đại diện Tổng cục 
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Biển và Hải đảo, WWF-Việt Nam, các tổ 
chức quốc tế, cơ quan ban ngành và các 
chuyên gia trong lĩnh vực này. Các đại biểu 
tham dự đã cho ý kiến đánh giá cao kết 
quả hệ thống, đây hứa hẹn sẽ là nền tảng 
hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước 
về quản lý chất thải nhựa đại dương. Đồng 
thời đây cũng là 1 nền tảng hữu ích trong 
công tác xây dựng Báo cáo quốc gia về 
giảm rác thải nhựa đại dương được thực 
hiện thường niên. Như đã biết, vấn đề 
rác thải nhựa đại dương mới được nêu ra 
trong vài năm gần đây nên việc khảo sát và 
đánh giá thực trạng còn chưa nhiều vì thế 

dữ liệu về nội dung này tuy rất có giá trị 
nhưng chưa nhiều, chưa có cơ sở dữ liệu 
đủ lớn. Chính vì vậy, Dự án đã xây dựng 
nền tảng kỹ thuật số này nhằm tạo ra 1 
nền tảng cơ cở dữ liệu lớn và tin cậy, có 
thể chia sẻ rộng rãi trong và ngoài nước. 
Hệ thống Hồ dữ liệu này là bước đầu tiên 
trong hệ thống nền tảng kỹ thuật số nói 
trên, các bước tiếp theo để hoàn thiện hệ 
thống cũng như liên kết thông tin từ các 
tổ chức vào hệ thống này sẽ được tiếp tục 
triển khai trong thời gian tới.

Xem thêm tại link.

Hoàn thiện Đề án để đưa nội dung về quản lý rác thải nhựa đại dương 
vào chương trình giảng dạy đại học của Việt Nam

 Chuỗi triển lãm Nghệ thuật sắp đặt “Sông kể chuyện nhựa” 

Nguồn kinh phí: BMU

Nguồn kinh phí: BMU

Sau quá trình thực hiện khảo sát, 
nghiên cứu cũng như tổ chức hội thảo 

tham vấn lấy ý kiến, Dự án đã tiến hành 
nghiệm thu Đề án hoàn thiện Lồng ghép 
học phần quản lý rác thải nhựa đại dương 
vào chương trình đào tạo đại học. Đề án 
đã đưa ra nhu cầu đào tạo, bài học kinh 
nghiệm quốc tế, cũng như xây dựng một 

Dự án phối hợp cùng Viện Chiến lược, 
chính sách tài nguyên và môi trường 

(CLCSTN&MT) thực hiện một chuỗi triển 
lãm nghệ thuật sắp đặt mang tên “Sông 
kể chuyện nhựa” tại 3 địa điểm: 1. Cửa 
hàng Decathlon, chi nhánh Vincom Royal 

Khung chương trình chung về học phần 
trên để các trường, địa phương áp dùng 
tuỳ theo đặc thù của trường/địa phương. 
Bên cạnh đó, Kế hoạch triển khai Đề án 
này trong các giai đoạn tiếp theo cũng 
được đề xuất, như tổ chức triển khai thí 
điểm; tổng kết, đánh giá việc thí điểm để 
tiến hành nhân rộng. 

City (7-16/1) 2. Viện Goethe (15/2- 15/3)  
3. Lottle Mart, Cầu Giấy, Hà Nội (24/3-
7/4). Triển lãm này nhằm mục tiêu lan tỏa 
thông điệp về việc thay đổi ý thức và hành 
vi của từng cá nhân trong việc hạn chế sử 
dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng 

https://opendata.aisenote.com/
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© WWF-Việt Nam

© VTV News

một lần sẽ góp phần quan trọng trong 
việc giảm thiểu chất thải nhựa. Triển lãm 
là một trong những hoạt động của Chiến 
dịch truyền thông “Chung tay giảm chất 
thải nhựa” do Viện CLCSTN&MT phối hợp 
với các đối tác đồng hành, trong đó có Dự 
án. Cũng trong khuôn khổ hợp tác triển 

khai Triển lãm lần này, Dự án hy vọng các 
doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ có 
cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc khủng hoảng 
ô nhiễm nhựa, từ đó, thúc đẩy các thực 
hành kinh doanh và tiêu dùng bền vững 
đối với các sản phẩm nhựa.

Truyền thông về Dự án thông qua các kênh báo chí
Nguồn kinh phí: BMU

Trong Quý 1 năm 2022, Dự án tiếp tục 
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

trên báo chí nhằm lan tỏa các thông tin về ô 
nhiễm nhựa. Cụ thể như Báo cáo Tác động 
của Ô nhiễm nhựa lên các loài sinh vật 
biển, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái 
đã được dịch và chia sẻ với nhiều kênh báo 
chí. Báo cáo này cung cấp một bức tranh 
toàn diện nhất từ trước đến nay về mức độ 
nghiêm trọng của ô nhiễm nhựa đại dương 
trên phạm vi toàn cầu, những tác động đối 
với các loài sinh vật biển và hệ sinh thái, 
cũng như những xu hướng diễn biến trong 
tương lai. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sự 
kiện của dự án đã diễn ra trong Quý này 
cũng được đăng tải trên các đài truyền 
hình, báo chí trung ương và địa phương. 
Xem thêm tại đây.

https://vtv.vn/the-gioi/o-nhiem-dai-duong-do-rac-thai-nhua-se-tang-gap-4-lan-vao-nam-2050-20220209112530985.htm


Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 7, Quý 1/2022

5

© Báo Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường truyền thông về tiến trình đàm phán tham gia
thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương của Việt Nam
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. Thông tin tại kỳ họp của Hội 
đồng Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEA-
5.2), các quốc gia thành viên Liên Hợp 
Quốc (LHQ) đã nhất trí xây dựng một hiệp 

ước ràng buộc pháp lý nhằm chấm dứt ô 
nhiễm nhựa, đánh dấu một trong những 
hành động môi trường tham vọng nhất 
của thế giới kể từ Nghị định thư Montreal 
nhấn mạnh vào loại bỏ sản xuất các chất 
làm suy giảm tầng ôzôn, được chia sẻ 
rộng rãi với kênh báo chí truyển thông. 
Bên cạnh đó, 1 trong những nội dung liên 
quan đến vai trò của doanh nghiệp - cũng 
là 1 nhân tố đóng vai trò quan trọng trong 
thoả thuận toàn cầu trên, cũng được báo 
chí nhắc đến trong bài viết “Không lùi thời 
điểm thực hiện EPR ở Việt Nam”. Việt Nam 
đã chậm 15 năm trong việc thực hiện EPR 
trong khi nhu cầu khẩn cấp cần phải giảm 
lượng chất thải phát sinh và tăng tỷ lệ tái 
chế để giảm các xung đột môi trường do ô 
nhiễm và sức khỏe cộng đồng. Hầu hết các 
nhà khoa học và tổ chức môi trường trong 
và ngoài nước đều cho rằng, nhà sản xuất 
cần phải có trách nhiệm xử lý đối với các 
sản phẩm, bao bì mình sản xuất, đặc biệt, 
đối với các sản phẩm có chứa thành phần 
nguy hại. 

Xem thêm tại link.

Chiến dịch truyền thông du lịch có trách nhiệm tại Côn Đảo
Nguồn kinh phí: BMU

Từ tháng 3/2022, Dự án đã khởi động 
chiến dịch truyền thông du lịch có 

trách nhiệm tới Côn Đảo với thông điệp 
“Đến không mang theo nhựa, đi để lại yêu 

thương”. Chiến dịch được thực hiện nhằm 
tập trung nâng cao nhận thức và hiểu biết 
của khách du lịch để mỗi du khách trở 
nên có trách nhiệm hơn khi đến thăm Côn 

https://tainguyenvamoitruong.vn/khong-lui-thoi-diem-thuc-hien-epr-o-viet-nam-cid11870.html
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Bãi rác Bãi Nhát Côn Đảo
© RICE Content & Media Limited

Đảo, góp phần xây dựng hình ảnh hòn đảo 
thiên đường đẹp xinh, giảm nhựa, sạch và 
trong lành.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức của khách 
du lịch, trong thời gian tới, Dự án cùng 
với UBND huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục phối 
hợp thực hiện các hoạt động để nâng cao 
hiểu biết của người dân địa phương như 
vận động các cơ sở kinh doanh và dịch vụ 
thương mại giảm sử dụng túi ni lông và 
nhựa sử dụng một lần.
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HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH
(BMU)
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Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lịch sử
chấm dứt ô nhiễm nhựa
Nguồn kinh phí: BMU 

Kỳ họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi 
trường Liên Hợp quốc (UNEA-5.2) đã 

diễn ra từ ngày 28/2 đến 2/3/2022 theo 
hình thức trực tiếp (tại Nairobi, Kenya) 
kết hợp trực tuyến ghi nhận giây phút lịch 
sử khi Nghị quyết về chấm dứt ô nhiễm 
nhựa được thông qua. Nghị quyết đặt tiền 
đề cho việc thành lập Ủy ban đàm phán 
Liên chính phủ để chính thức đàm phán 
về hiệp ước quốc tế ràng buộc pháp lý về 
ô nhiễm nhựa. 

Thời gian qua, Việt Nam đã luôn thể hiện 
sự tích cực, chủ động tham gia xây dựng 
khung thỏa thuận toàn cầu về giải quyết 
ô nhiễm nhựa đại dương và cụ thể hoá 
trong các văn bản pháp luật quốc gia.

Dự án đã luôn đồng hành cùng phái đoàn 
Việt Nam với việc cung cấp các thông tin, 
tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình 
tham gia cùng cộng đồng quốc tế hướng 

tới thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa. 
Các nghiên cứu của WWF bao gồm “Các 
tiêu chí thành công cho một hiệp ước mới 
về ô nhiễm nhựa”, “Tóm tắt chính sách về 
Đảm bảo nhiệm vụ đàm phán tham vọng 
tại UNEA 5.2”, “Hiệp ước mới về ô nhiễm 
nhựa - Góc nhìn từ châu Á” đã được chia 
sẻ sớm tới cơ quan nhà nước để hỗ trợ 
quá trình tham gia của Việt Nam trong kỳ 
họp của Hội đồng Môi trường Liên Hợp 
Quốc và phục vụ tiến trình đàm phán thỏa 
thuận toàn cầu sắp tới.

Hỗ trợ Nghiên cứu đánh giá các quy định pháp luật hiện hành
liên quan tới việc bảo vệ môi trường biển do rác thải nhựa
và định hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
Nguồn kinh phí: BMU 

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ 
“Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các 

quy định pháp luật hiện hành liên quan 
tới việc bảo vệ môi trường biển do rác 
thải nhựa, đề xuất định hướng sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện”, Tổng cục Biển và 
Hải đảo Việt Nam cùng Ban QLDA đã chủ 
trì tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng 
pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ 
môi trường biển do rác thải nhựa, định 
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Hỗ trợ Việt Nam trong việc chuẩn bị tham gia xây dựng
Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương
Nguồn kinh phí: BMU 

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ Việt Nam 
trong việc chuẩn bị tham gia xây 

dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm 
nhựa đại dương, Dự án đã triển khai các 
gói tư vấn kỹ thuật bao gồm “Hỗ trợ các 
cơ quan Trung ương trong việc rà soát và 
khuyến nghị hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật của Việt Nam về rác thải 
nhựa đại dương nhằm chuẩn bị tham gia 
xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm 
nhựa đại dương”, “Tăng cường năng lực 
cho các cán bộ của Bộ Tài nguyên và 
môi trường chuẩn bị tham gia đàm phán 
và xây dựng kịch bản đàm phán Thỏa 
thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa 
đại dương”. Các nghiên cứu trên phục 
vụ đánh giá các nguồn lực và chính sách 
hiện hành của Việt Nam, dự báo các kịch 
bản và tăng cường năng lực cho đội ngũ 
cán bộ, chuyên viên của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường khi tham gia đàm phán Thỏa 

thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa. Kết quả 
các nghiên cứu đã được Tổng cục Biển 
và Hải đảo Việt Nam tiếp nhận, báo cáo 
các cấp lãnh đạo tại các phiên họp cấp 
cao trong nước, định hướng chiến lược 
cho Việt Nam trong thời gian tới khi quá 
trình đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô 
nhiễm nhựa bắt đầu. 

hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật” 
nhằm chia sẻ thông tin và các kết quả 
nghiên cứu. Chương trình hội thảo thu 
hút sự quan tâm của hơn 80 đại biểu từ 
Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và 
Môi trường các tỉnh có biển, Tập đoàn dầu 
khí Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, 
đại diện khối NGO và các chuyên gia đầu 
ngành trong lĩnh vực chính sách và bảo 

vệ môi trường biển. Các kết quả nghiên 
cứu đã nhận được sự quan tâm, phản hồi 
tích cực và đánh giá cao trong việc đưa ra 
bức tranh toàn cảnh về quản lý ô nhiễm 
môi trường biển do rác thải nhựa, các 
thông tin thiết thực và hữu ích cho quá 
trình công tác, nghiên cứu và làm việc của 
các bên liên quan trong ngành bảo vệ tài 
nguyên, môi trường biển và kiểm soát rác 
thải nhựa. 
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HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
(BMU)
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Hội thảo sơ kết dự án Đô thị Giảm nhựa tại thành phố Rạch Giá 

Xoá thêm các điểm nóng và xây dựng điểm tập kết xanh
tại thành phố Rạch Giá 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: BMU 

Ngày 20/1/2022, Dự án cùng UBND 
thành phố Rạch Giá tổ chức hội thảo 

sơ kết năm 2021, qua đó nhìn nhận lại sự 
đồng hành của các bên trong suốt một 
năm qua và các kết quả đã đạt được. Đồng 
thời, tại sự kiện, dự thảo Kế hoạch chi tiết 
của năm 2022 và dự thảo Kế hoạch đánh 
giá - giám sát cho Kế hoạch Hành động 
quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành 
phố Rạch Giá tới năm 2025 cũng đã được 
chia sẻ, thảo luận và thống nhất triển khai. 
Sự kiện không chỉ là dịp để các bên cùng 
tổng kết, đánh giá, rút ra các bài học kinh 
nghiệm mà còn giúp kiến tạo các cơ hội 
phối hợp, chia sẻ tầm nhìn, khẳng định 

Từ ngày 15-28/1/2022, Dự án đã phối 
hợp cùng UBND thành phố Rạch Giá, 

UBND phường Vĩnh Lạc và UBND phường 
Vĩnh Hiệp ra quân xóa 02 điểm ô nhiễm 
nghiêm trọng về rác thải nhựa. Tại hai 
điểm này, lượng rác thải nhựa khổng lồ, 
tồn đọng qua nhiều năm, gây ô nhiễm 
nghiêm trọng và thất thoát ra môi trường. 
Khu vực đầu tiên là bờ biển đường Tôn 
Đức Thắng đoạn từ nhà hàng Marina đến 
nhà hàng Gió Biển thuộc phường Vĩnh Lạc, 
đây là khu vực eo biển nên thường xuyên 
bị rác từ ngoài biển đưa vào cùng với hiện 
tượng đổ rác trộm bởi người dân xung 

Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá - Ông Nguyễn Văn Hôn 
chủ trì cuộc họp
© WWF-Việt Nam

mạnh mẽ quyết tâm của chính quyền địa 
phương, sự đồng lòng của các bên liên 
quan và sự đồng hành của dự án trong 
thời gian tới. 

quanh. Sau khi dọn sạch, khu vực đã được 
gắn camera giám sát để chính quyền địa 
phương giám sát và xử lý vi phạm. Điểm 
nóng thứ hai mà dự án hỗ trợ địa phương 
dọn dẹp là khu vực chân cầu Vành Đai 
đường Lạc Hồng. Đây là khu vực hẻo lánh, 
dưới chân cầu cao nên là địa điểm thuận 
lợi cho các hoạt động đổ rác trộm đặc biệt 
là rác xây dựng. Các điểm nóng sau khi 
xoá đều đã được bàn giao cho địa phương 
tiếp quản để tránh tái nhiễm. 
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Kế hoạch làm việc chi tiết năm 2022 của  A Lưới và Rạch Giá
đã được xây dựng và ban hành 

Thăm quan học tập tại Hải Phòng về kinh nghiệm thực hiện
phân loại rác và xử lý rác sau phân loại 

Nguồn kinh phí: BMU 

Nguồn kinh phí: BMU 

Trong Quý 1, hai bản kế hoạch hoạt 
động chi tiết năm 2022 đã lần lượt 

được huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) 
và thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) 

Xuất phát từ nhu cầu triển khai các hoạt 
động phân loại rác tại nguồn và xử lý 

rác sau phân loại tại các địa bàn dự án như 
Hà Tĩnh, Phú Yên và Rạch Giá, một chuyến 
thăm quan học tập chuyên sâu tại Hải 
Phòng với đối tác là Công ty TNHH MTV 
Môi trường Đô thị (URENCO) Hải Phòng 
đã được tổ chức từ ngày 24-26/3/2022 vừa 
qua. Qua chương trình, đại biểu từ các địa 
phương đã được tham gia trực tiếp trong 
các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn 
phân loại rác tại nguồn và thu gom riêng 
với người dân, nhà hàng, khu phố, chợ 
đầu mối... và thăm quan trực tiếp khu liên 

© WWF-Việt Nam

hợp xử lý chất thải Tràng Cát, Hải Phòng. 
Đan xen trong chương trình là các buổi 
trao đổi kỹ thuật chuyên sâu để từ đó các 
đại biểu không chỉ có cái nhìn sát thực với 
những hoạt động thực tiễn của URENCO 
Hải Phòng đang thực hiện mà còn có cơ 
hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng 
cường kết nối giữa các địa bàn. Trong thời 
gian tới, các nội dung kỹ thuật sẽ tiếp tục 
được trao đổi và hỗ trợ chuyển giao bởi 
URENCO Hải Phòng nhằm giúp các địa 
phương có thể bước đầu thí điểm và ứng 
dụng tại địa bàn mình cùng sự đồng hành 
của Dự án. 

ban hành. Qua đó, các hoạt động được cụ 
thể hoá với các mục tiêu, đơn vị phụ trách 
và kết quả mong đợi theo các nhóm nội 
dung chính là:
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1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức;
2. Cải thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, 
phân loại rác tại địa phương;
3. Xoá các điểm nóng và ngăn chặn thất 
thoát rác thải nhựa;
4. Giám sát - đánh giá.

Với bản kế hoạch chi tiết này, các hoạt 
động sẽ lần lượt được phối kết hợp triển 
khai giữa các đơn vị chịu trách nhiệm và 
các bên liên quan cùng hướng tới mục tiêu 
giảm thiểu thất thoát rác thải nhựa và cải 
thiện môi trường đô thị. 

Hội thảo tham vấn các giải pháp ngăn chặn thất thoát rác
trên sông Phú Lộc 
Nguồn kinh phí: BMU 

Ngày 28/3/2022, Dự án đã phối hợp 
cùng UBND quận Thanh Khê tổ chức 

hội thảo tham vấn về kết quả nghiên cứu 
“Khảo sát đánh giá hiện trạng rác thải 
nhựa trên lưu vực sông Phú Lộc và đề 
xuất kế hoạch thí điểm giải pháp ngăn 
chặn thất thoát rác nhựa trên sông”. Khảo 
sát được thực hiện tại lưu vực sông Phú 
Lộc từ tháng 12/2021 tới tháng 2/2022 áp 
dụng các phương pháp khảo sát, thu rác 
và kiểm toán rác thải cùng với việc phỏng 
vấn sâu, đánh giá vai trò của các bên trong 
quản lý rác thải trên sông Phú Lộc. Nghiên 
cứu đã chỉ ra 21 điểm tập kết rác tự phát 
thuộc lưu vực sông và lượng rác thất thoát 
trực tiếp vào sông là 64,9 kg/ngày (trong 

Rác nhựa trên sông Phú Lộc
© WWF-Việt Nam

đó rác thải nhựa chiếm 34,75%). Dựa trên 
các kết quả phân tích từ khảo sát, nhóm 
tư vấn của dự án đã đề xuất các biện pháp 
giảm thất thoát rác nhựa trên sông như 
xoá các điểm tập kết rác tạm, thành lập tổ 
tự quản, tuyên truyền vận động người dân 
sống tại khu vực và ngư dân neo đậu tàu 
thuyền không vứt rác bừa bãi, áp dụng thử 
nghiệm các biện pháp vớt rác chủ động 
hoặc bẫy rác thụ động,v.v.

Tại hội thảo, các bên liên quan hoàn toàn 
thống nhất với kết quả nghiên cứu, đồng 
thời cũng tích cực cung cấp thêm các thông 
tin về hiện trạng quản lý rác trên sông Phú 
Lộc và thảo luận sôi nổi góp ý cho các giải 
pháp ngăn chặn thất thoát rác được đề 
xuất. Trong thời gian sắp tới, Phòng TNMT 
quận Thanh Khê sẽ tiếp tục chủ trì việc gắn 
kết các bên liên quan, tăng cường trao đổi, 
xây dựng và triển khai đề án thí điểm với 
các giải pháp khả thi nhằm ngăn chặn thất 
thoát rác nhựa trên sông Phú Lộc.
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Sự kiện khởi động ra mắt mô hình chợ phường 7 phân loại rác 
Nguồn kinh phí: BMU 

Chợ Phường 7 phân loại rác tại thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên là một trong 

những mô hình điểm quan trọng không chỉ 
góp phần giảm bớt lượng rác phải xử lý tại 
bãi chôn lấp của thành phố mà còn là một 
mô hình tăng cường sự tham gia và gắn 
kết nỗ lực của các bên liên quan trong đó 
có Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú 
Yên, UBND thành phố Tuy Hoà, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh, Công ty Cổ phần Môi 
trường đô thị (URENCO) Phú Yên, Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và 
Dự án WWF. Ngày 31/3 vừa qua, Hội Phụ 
nữ tỉnh đã đứng ra tổ chức sự kiện ra mắt 

tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác 
nhựa và giới thiệu “quầy đổi giỏ đi chợ”. 
Đây là hai trong số các hoạt động chính sẽ 
được thực hiện trong thời gian tới bởi Hội 
Phụ nữ tỉnh. Trong tháng 4, với sự tham 
gia hỗ trợ kỹ thuật của GreenHub, các lớp 
tập huấn hướng dẫn phân loại rác sẽ được 
triển khai cho các đối tượng là tiểu thương 
và người đi chợ, cùng với các hoạt động 
tuyên truyền. Trong khi đó, GreenHub sẽ 
phối hợp cùng với URENCO Phú Yên để 
thu gom riêng lượng rác hữu cơ được phân 
loại từ chợ và đem về thí điểm ủ phân tại 
bãi rác Thọ Vức. 

Tuyên truyền phân loại rác tại nguồn tại thành phố Tân An,
tỉnh Long An
Nguồn kinh phí: BMU 

Với mục tiêu là quản lý, xử lý triệt để 
lượng rác thải nhựa phát sinh trên 

địa bàn thành phố Tân An, tạo chuyển 
biến trong nhận thức và hành động của 
toàn cộng đồng trong sản xuất, tiêu dùng 
và thải bỏ chất thải nhựa, tháng 3 vừa 
qua, UBND thành phố Tân An đã ra quyết 
định số 1094/UBND-TNMT đề nghị các 

đơn vị như Mặt trận tổ quốc, Thành đoàn, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, các phòng ban của 
thành phố cũng như toàn bộ các UBND 
xã phường thực hiện tuyên truyền, thông 
qua các sản phẩm truyền thông của Dự 
án. Đó là các câu thơ, ca dao, tục ngữ và 
hò vè dân ca mang nội dung tuyên truyền 
chung tay giảm rác thải nhựa.



HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
(BMU)
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Chuỗi tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về rác thải nhựa
cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Quốc
Nguồn kinh phí: BMU 

Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ (LHPN) thành phố Phú Quốc ban 

hành kế hoạch phối hợp số 10/KHPH-PN-
WWF giữa Hội LHPN thành phố và Dự án 
để triển khai chuỗi tập huấn nâng cao kỹ 
năng truyền thông hướng đến thay đổi 
hành vi xoay quanh chủ đề rác thải nhựa 
cho thành viên Hội LHPN cấp thành phố, 
xã/phường, ấp/khu phố. Với sự hỗ trợ của 
tư vấn chuyên môn, các khoá tập huấn 
dành cho Hội LHPN đưọc thiết kế và triển 
khai theo phương pháp từ đơn giản đến 
nâng cao, với nội dung tập huấn đa dạng, 
phong phú vừa cung cấp kiến thức thực 
tế phù hợp với từng nhóm đối tượng học 
viên, vừa nâng cao kỹ năng của học viên 
trong việc áp dụng các phương tiện, hình 
thức truyền thông khác nhau.

Cụ thể trong quí 1 năm 2022, Hội LHPN 
thành phố đã phối hợp cùng với WWF 
và các đơn vị tư vấn tổ chức 03 khoá tập 
huấn như 1) “Kể chuyện bằng hình ảnh” 
vào ngày 23-24/01/2022, 2) “Giá trị bảo 
tồn và tình trạng rác thải nhựa tại Phú 
Quốc, khái niệm Truyền thông thay đổi 
hành vi” vào ngày 23/2/2022 và 3) “Kỹ 
năng truyền thông qua các mạng xã hội 
như Zalo, Facebook, Livestream, Google 
Meet” vào ngày 24/2/2022. Các khoá học 
trên đã thu hút sự tham gia của 29 cán bộ 
Hội LHPN và 5 cán bộ từ các đơn vị khác 
như Phòng TNMT, Kinh tế, VQG PQ, Bảo 

tồn Biển. Trong số 34 cán bộ nêu trên, có 
11 người tham gia đầy đủ cả 3 khoá tập 
huấn.

Trong quí 2 năm 2022, Hội LHPN thành 
phố sẽ tiếp tục phối hợp với WWF triển 
khai các khoá tập huấn mở rộng cho 
các thành viên khác của Hội LHPN, đồng 
thời tổ chức khoá đào tạo chuyên sâu về 
truyền thông thay đổi hành vi cho cán bộ 
hội LHPN các cấp.

© WWF-Việt Nam
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Nâng cao nhận thức về rác thải nhựa thông qua bộ thùng rác 2 ngăn 
kèm thông điệp truyền thông dành cho tuyến phố du lịch tại Phú Quốc
Nguồn kinh phí: BMU 

Nằm ngay trung tâm của đảo Phú 
Quốc, phường Dương Đông là khu 

vực vui chơi thú vị nhất với một số điểm 
du lịch chiến lược như công viên trung 
tâm Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo 
nơi thu hút nhiều khách du lịch trong 
nước và quốc tế. Tuy nhiên, điểm du lịch 
này vẫn thiếu thiết bị lưu chứa tái chế phù 
hợp, nhằm khuyến khích người dân địa 
phương, du khách trong nước và quốc tế 
phân loại rác và cho vào đúng thùng. Nhu 
cầu các thiết bị lưu chứa tái chế phù hợp 
cũng đã được lãnh đạo thành phố Phú 
Quốc khẳng định thông qua cuộc họp của 
thành phố.

Đáp ứng nhu cầu đó, 12 bộ thùng rác kết 
hợp bảng thông tin đã được Dự án phối 
hợp với Ban quản lý chất thải công cộng 
lắp đặt thành công tại các điểm tập trung 
đông người trong Công viên Trung tâm 
Bạch Đằng và 1km dọc trục đường Trần 
Hưng Đạo. Các thùng này được thiết kế 
để kết hợp hai mục tiêu là thúc đẩy tái chế 
rác đúng cách và nâng cao nhận thức về 
rác nhựa cho người dân và khách du lịch. 

Hoạt động thử nghiệm đã thu hút được sự 
quan tâm của người dân địa phương và 
đơn vị tư nhân muốn thể hiện Trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp (CSR) bằng cách 
nhân rộng mô hình thùng rác và thông 
điệp truyền thông này tại các điểm còn lại 
trên trục đường Trần Hưng Đạo.

Lồng ghép thông điệp về ô nhiễm rác nhựa trên thùng rác 
2 ngăn tại Công viên Bạch Đằng, Phú Quốc
© PQSvX
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Xóa điểm đen ô nhiễm rác thải và xây dựng Trạm tập kết xanh
tại An Thới, Phú Quốc
Nguồn kinh phí: BMU 

Trong năm 2022, Thành đoàn Phú 
Quốc tiếp tục triển khai nhân rộng 

hoạt động xoá điểm đen ô nhiễm rác thải 
và xây dựng trạm tập kết xanh trên địa 
bàn thành phố.

Trong tháng 3 năm 2022, Thành đoàn 
Phú Quốc phối hợp với Đoàn phường 
An Thới và tổ chức WWF-Việt Nam triển 
khai dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ, 
và thu gom toàn bộ rác thải tồn đọng tại 
Chợ tạm Ông Hoà ở đoạn giao đường ĐT 
975 và đường Nguyễn Văn Cừ. Kết quả đã 
thu dọn được 10 tấn rác thải, trong đó có 
500kg rác nhựa.

© Trần Văn Sanh / WWF-Việt Nam

Ngay tại điểm đen đã xóa, trạm tập kết 
xanh thứ hai đã được xây dựng với mục 
đích cung cấp 1 điểm tập kết hợp vệ sinh 
cho các tiểu thương và hộ dân sinh sống và 
hoạt động trong khu vực, góp phần giảm 
thất thoát rác thải nhựa ra môi trường. 
Trong chương trình lễ ra mắt trạm tập kết 
xanh, Đoàn phường An Thới đã tổ chức 
hoạt động dọn vệ sinh xung quanh khu 
vực trạm và Giờ vàng - Đổi rác nhựa lấy 
nhu yếu phẩm. Các hoạt động này nhận 
được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng 
với 25 lượt người tham gia, thu gom được 
68 kg rác nhựa, trong đó có 10 kg nhựa có 
thể tái chế.

Bên cạnh đó, Đoàn phường Dương Đông 
cũng tiếp tục thực hiện chương trình Giờ 
vàng - Đổi rác nhựa lấy nhu yếu phẩm tại 
khu vực dân cư gần Trạm tập kết xanh 
Dương Đông với 20 lượt người tham gia, 
thu gom được 68 kg rác nhựa, trong đó có 
40 kg nhựa có thể tái chế.

Chương trình làm sạch đảo nhỏ
cùng nhóm tình nguyện viên Phú Quốc Sạch và Xanh
Nguồn kinh phí: BMU 

Trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu 
rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, 

WWF-Việt Nam đã hỗ trợ Phú Quốc Sạch 

và Xanh (PQSvX) khởi động kế hoạch Nói 
không với rác thải nhựa, huy động các 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phú 
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Ảnh chụp rác tồn đọng tại Hòn Móng Tay vào tháng 2.2022 
trước khi dọn
© PQSvX

Ảnh chụp bờ biển sạch được hoàn trả sau khi dọn sạch rác 
vào ngày 27.3.2022
© PQSvX

Quốc triển khai chương trình thu gom rác 
nhựa tại các đảo nhỏ mỗi tháng 1 lần.

Lượng rác nhựa tồn đọng tại các đảo 
nhỏ khá nhiều, gây ảnh hướng đến cảnh 
quan du lịch. Với mong muốn kêu gọi các 
chủ tàu du lịch cùng chung tay thực hiện 
chương trình mang rác nhựa về bờ, PQSvX 
tổ chức chương trình nhặt rác định kỳ tại 
các hòn đảo nhỏ thuộc cụm đảo phía Nam 
An Thới. Lượng rác nhựa tồn đọng tại đây 
đa phần từ rác nhựa đại dương trôi nổi từ 
các nguồn thất thoát trên đất liền và trên 
biển đến, cùng với 1 lượng nhỏ từ khách 
du lịch không ý thức xả trực tiếp trên các 
bãi biển và các rạn san hô gần bờ.

Trong Quý I năm 2022, PQSvX đã triển 
khai 3 đợt thu gom vào các ngày 16/1, 26/2 
và 27/3. Hoạt động đã huy động được sự 
hỗ trợ của 1 doanh nghiệp John Tour, sự 
đồng hành của 69 lượt tình nguyện viên 
với tổng khối lượng rác thải nhựa đã thu 
gom được là 1.530 kg. Đặc biệt, sau 2 
tháng dọn dẹp, nhóm tình nguyện viên 

của PQSvX đã hoàn trả khoảng 70 mét 
bờ biển không còn rác nhựa ở Hòn Móng 
Tay với tổng lượng rác nhựa đã thu gom là 
2.484kg, trong đó có 1.330kg rác nhựa có 
thể tái chế.

Triển lãm Du hí biển nhựa - Ngày hội Đổi rác lấy quà tại Côn Đảo
Nguồn kinh phí: BMU

Ngày 25-26/3/2022, Dự án đã phối hợp 
với Phòng tài nguyên và môi trường 

(TN&MT), huyện Côn Đảo tổ chức chương 
trình Triển lãm Du hí biển nhựa kết hợp với 
Ngày hội đổi rác lấy quà tại Trụ sở Phòng 
TN&MT. Triển lãm gồm các gian hàng sản 
phẩm tái chế từ rác thải nhựa đại dương 
của các trường mầm non trên địa bàn 
huyện (trường mầm non Sen Hồng, trường 
mầm non Tuổi Thơ và trường mầm non 

Hướng dương) và nhóm Trash2Art. Bên 
cạnh đó, các sản phẩm mới, thân thiện với 
môi trường được giới thiệu đến đông đảo 
khách thăm quan như một lựa chọn thay 
thế cho các sản phẩm nhựa dùng 1 lần 
như: ống hút cỏ bàng, túi đựng làm từ tinh 
bột, ly và ống hút giấy, chén đĩa dùng 1 lần 
làm từ lá bàng và mo cau... Các tranh, ảnh 
và thông tin cập nhật về ảnh hưởng của 
rác thải nhựa đến sinh vật và môi trường 
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© WWF-Việt Nam

Lễ ký cam kết Côn Đảo - Điểm đến giảm nhựa
Nguồn kinh phí: BMU 

Ngày 26/3/2022 vừa qua, UBND huyện 
Côn Đảo cùng Dự án đã ký cam kết 

tham gia mạng lưới Đô thị giảm nhựa, 
đồng hành phối hợp để hướng tới mục tiêu 
không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên 
vào năm 2030, đưa Côn Đảo trở thành 
địa phương thứ 9 tham gia vào chương 
trình Đô thị giảm nhựa. Việc tham gia vào 
chương trình này sẽ giúp huyện Côn Đảo 
huy động thêm nguồn lực triển khai các 
hoạt động cải thiện hệ thống quản lý chất 
thải rắn và giảm thiểu rác thải nhựa cũng 

như có cơ hội được học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm với các đô thị khác trong và ngoài 
nước. Bên cạnh đó, việc tham gia vào mạng 
lưới Đô thị giảm nhựa cũng góp phần xây 
dựng hình ảnh Côn Đảo điểm đến du lịch 
hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. UBND 
huyện Côn Đảo đã thống nhất cùng xây 
dựng kế hoạch đến năm 2025 và triển 
khai các hoạt động quan trọng hướng tới 
mục tiêu chung giảm thiểu tác động của 
rác thải nhựa đến các hệ sinh thái biển tại 
Côn Đảo. 

Bên cạnh việc nâng cao ý thức của khách 
du lịch, trong thời gian tới, WWF-Việt Nam 
cùng với UBND huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục 
phối hợp thực hiện các hoạt động để nâng 
cao hiểu biết của người dân địa phương 
như vận động các cơ sở kinh doanh và dịch 
vụ thương mại giảm sử dụng túi ni lông và 
nhựa sử dụng một lần. 

đại dương cũng được giới thiệu sinh động 
trong triển lãm giúp người xem có được 
nhiều thông tin hữu ích về ảnh hưởng của 
rác thải nhựa đến môi trường và đời sống. 

Với sự phối hợp của Huyện Đoàn huyện 
Côn Đảo, các trò chơi liên quan đến thời 
gian phân hủy của rác thải nhựa trong môi 
trường cũng được giới thiệu trong triển lãm 
và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Kết hợp với triển lãm, chương trình Đổi 
rác lấy quà thu hút sự quan tâm của người 

dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là các 
em học sinh. Các rác thải nhựa có thể tái 
chế như chai nước nhựa, can, hộp nhựa.... 
được người dân thu gom từ gia đình và đổi 
lấy các phần quà hữu ích phục vụ đời sống 
hàng ngày. Những hoạt động này giúp 
người dân dần hình thành thói quen phân 
loại rác tại nguồn và biến rác thải thành 
nguồn tài nguyên hữu ích phục vụ trở lại 
đời sống. Hoạt động đã thu hút được 18 
lượt đổi với tổng khối lượng rác tái chế đã 
thu gom được là 49.09 kg.



HUẾ - ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA 
Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(TVA)
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Xây dựng Trung tâm Thông tin Môi trường tại thành phố Huế

Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền 
Trung Việt Nam” (TVA) đã phối hợp 

cùng với Công ty Cổ phần Môi trường và 
Công trình Đô thị Huế (HEPCO) thiết kế 
và xây dựng Trung tâm Thông tin Môi 
trường (Environmental Information Hub) 
tại trụ sở của HEPCO, 46 Trần Phú, thành 
phố Huế. Trung tâm được thiết kế nhằm 
hướng tới các đối tượng là cộng đồng 
người dân, các em học sinh, các tổ chức, 
đoàn thể xã hội trên địa bàn thành phố 
Huế. Trung tâm được bố trí với các không 
gian cung cấp thông tin, hình ảnh về tác 
hại của rác thải nhựa, tranh vẽ trên tường 
và không gian trưng bày mô hình, trò chơi 
mô phỏng hệ thống quản lý chất thải rắn 
của thành phố và hướng dẫn cách thức 
phân loại rác tại nguồn... cùng với các sản 
phẩm tái chế. Ngoài ra, trung tâm còn bố 
trí sân chơi ngoài trời để tổ chức các hoạt 
động trải nghiệm, các cuộc thi vẽ tranh... 
cho các đối tượng quan tâm.

Nguồn kinh phí: TVA

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Trung tâm 
đã hoàn thành các hạng mục thiết kế xây 
dựng và sẽ được chính thức khánh thành 
vào ngày 19/5/2022 với sự tham gia của 
đoàn CEO Na Uy, đại diện lãnh đạo WWF-
Việt Nam, UBND tỉnh và thành phố cùng 
với các ban ngành chức năng, trường học 
và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành 
phố.  

Các hoạt động dự kiến của trung tâm 
trong năm 2022:

© WWF-Việt Nam

Hàng tuần, tổ chức và tiếp nhận các 
đoàn tham quan và trải nghiệm học tập 
về phân loại rác tại nguồn ở Trung tâm;
Hàng quý, thực hiện các “Điểm tiếp 
nhận xanh”, “Đổi rác lấy quà” tại Trung 
tâm với sự phối hợp của Đoàn Thanh 
niên, lồng ghép với Chương trình Chủ 
nhật xanh;
Định kỳ sinh hoạt 3 tháng/1 lần, kết hợp 
với các ngày truyền thống như Ngày 
Môi trường Thế giới (5/6), Ngày trái 
đất (22/4), các hoạt động sinh hoạt của 
Đoàn thanh niên HEPCO;
Tổ chức 01 hoạt động, sự kiện ngoài 
trời, cuộc thi/vẽ tranh tại Trung tâm cho 
thiếu niên trên địa bàn thành phố Huế 
về phân loại rác thải và giảm thiểu rác 
thải nhựa.
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Hỗ trợ UBND thành phố Huế soạn thảo và ban hành
Kế hoạch Quản lý Rác thải nhựa (RTN) trên địa bàn thành phố Huế
đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 

Lập kế hoạch hoạt động và đề xuất kinh phí tài trợ để thực hiện
các hoạt động về giảm RTN cho các địa phương

Nguồn kinh phí: TVA

Nguồn kinh phí: TVA

Dự án đã hỗ trợ UBND thành phố Huế 
soạn thảo Kế hoạch Tổ chức triển 

khai và quản lý RTN trên địa bàn thành 
phố Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030. Sau khi tham vấn ý kiến các 
ban ngành chức năng, ngày 22 tháng 02 
năm 2022 UBND thành phố đã chính thức 
ban hành Kế hoạch số 1121/KH-UBND về 
tổ chức triển khai và quản lý RTN trên địa 
bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, kèm theo các danh mục 
30 dự án ưu tiên thuộc 6 hợp phần cơ 
bản:
1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ 
chế, chính sách về quản lý rác thải nhựa 
(RTN) (gồm 5 dự án do UBND thành phố 
chủ trì và các phòng ban và các đơn vị liên 
quan phối hợp thực hiện);
2) Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay 
đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần và RTN (7 dự án, 
do Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, Phòng 
GD&ĐT, Phòng TNMT và Phòng Văn hóa 
Thông tin chủ trì và phối hợp thực hiện); 

Dự án đã làm việc với UBND các phường: 
Đông Ba, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây 

Lộc, Thuận An và xã Hải Dương để tìm 

3) Ngăn ngừa, giảm thiểu RTN đại dương 
từ nguồn thải trên đất liền và trên biển 
(8 dự án, do Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, 
Phòng GD&ĐT, Phòng TNMT, Phòng Văn 
hóa Thông tin và UBND các phường/xã 
chủ trì và phối hợp thực hiện);
4) Thúc đẩy các hoạt động tái sử dụng và 
tái chế rác thải tại địa phương (4 dự án, 
do Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, Phòng 
Phòng TNMT, các hội đoàn thể chủ trì và 
phối hợp thực hiện),
5) Thu gom, phân loại, vận chuyển và xử 
lý chất thải, RTN ở khu vực ven biển, ven 
đầm phá ven sông và trên biển (3 dự án, 
do Phòng TNMT, Phòng Kinh tế và UBND 
thành phố chủ trì và phối hợp thực hiện), 
và
6) Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng, phát triển về xử lý rác 
thải nhựa đại dương (3 dự án, do Phòng 
TNMT, Phòng Kinh tế và UBND thành phố 
chủ trì và phối hợp thực hiện).

kiếm sự đồng thuận và triển khai xây dựng 
Kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động 
phối hợp giữa hai bên trong năm 2022:
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Đối với trường tiểu học, mầm non trên địa 
bàn các phường/xã:
1) Phân loại rác tại trường học;
2) Thực hiện hoạt động kiểm toán rác thải 
tại các trường học; 
3) Triển khai các chương trình lồng ghép 
nội dung RTN vào tiết sinh hoạt, chào cờ, 
hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa 
như Đố vui để học, Rung chuông vàng, 
Chủ nhật xanh...

Đối với chợ:
1) Tuyên truyền các hành động giảm sử 
dụng đồ nhựa dùng 1 lần (ND1L) và bao 
bì nilon;
2) Thực hiện mô hình giảm sử dụng đồ 
nhựa dùng 1 lần và bao bì nilon; 

Đối với UBND phường (Đoàn Thanh niên, 
Hội Phụ nữ,...):
1) Thực hiện xóa điểm nóng ở trên địa 
bàn;
2) Triển khai chương trình PLR TN và 
thành lập các tổ giám sát;
3) Theo dõi và giám sát vi phạm về môi 
trường

Để chuẩn bị cho các kế hoạch này, hoạt 
động khảo sát  các điểm nóng tại các khu 
vực chợ ven biển, các điểm gần khu dân 
cư ở các phường/xã thí điểm, khảo sát và 
định hướng xử lý rác hữu cơ và giảm sử 
dụng ND1L ở chợ Đông Ba, thảo luận với 
Đại học Huế về việc lồng ghép nội dung 
quản lý RTN vào chương trình đào tạo 
chính khóa/ngoại khóa của trường cũng 
đã được thực hiện.
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