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HỢP PHẦN
TRUYỀN THÔNG



2

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Giờ Trái Đất 2021

N

48

lượt tiếp cận5.174.350
lượt tương tác217.902
đối tác hợp tác 
truyền thông17+
địa điểm tắt đèn 
vào GTĐ150+



Thúc đẩy ngăn chặn ô nhiễm nhựa thông qua các kênh 
truyền hình và báo chí Quốc gia

H(5/6)
(8/6)

“Dự án kêu gọi sự tham gia 
và cam kết mạnh mẽ hơn 
nữa từ các doanh nghiệp, 
chính quyền và người dân 
địa phương để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nhựa tại 
Việt Nam.”
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Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Giờ Trái Đất 2021

N

48

lượt tiếp cận5.174.350
lượt tương tác217.902
đối tác hợp tác 
truyền thông17+
địa điểm tắt đèn 
vào GTĐ150+
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Hỗ trợ các bên liên quan xây dựng và thực hiện 
chuỗi các hoạt động truyền thông
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HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH

4

Hỗ trợ các bên liên quan xây dựng và thực hiện 
chuỗi các hoạt động truyền thông
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Hỗ trợ xây dựng nội dung Dự thảo Nghị định về 
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Hỗ trợ sự tham gia của Việt Nam tại các hội thảo quốc tế và 
khu vực các vấn đề xuyên biên giới về ô nhiễm rác thải biển

N



6

Hỗ trợ xây dựng nội dung Dự thảo Nghị định về 
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Hỗ trợ sự tham gia của Việt Nam tại các hội thảo quốc tế và 
khu vực các vấn đề xuyên biên giới về ô nhiễm rác thải biển

N
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HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA



Tái chế tài nguyên rác - May túi từ băng rôn cũ

Ra quân xoá điểm nóng rác thải tại thành phố Rạch Giá
BMU
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HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
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Tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch Hành động về 
quản lý rác nhựa trên địa bàn năm 2021

Xoá điểm nóng môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê
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Quận Thanh Khê truyền thông về phân loại rác 
và giảm sản phẩm nhựa dùng một lần

10

Tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch Hành động về 
quản lý rác nhựa trên địa bàn năm 2021

Xoá điểm nóng môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê
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Hỗ trợ huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch Hành động 5 năm và 
Chiến lược tới năm 2030 về Quản lý rác thải nhựa

Đẩy mạnh thu gom, phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận Thanh Khê



Tập huấn ToT về kỹ năng truyền thông cho các truyền thông viên 
cấp xã/phường thuộc vùng dự án

Hội thi Tham gia bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

12

Hỗ trợ huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch Hành động 5 năm và 
Chiến lược tới năm 2030 về Quản lý rác thải nhựa

Đẩy mạnh thu gom, phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận Thanh Khê
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HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
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Giám sát rác thải biển mùa 1 năm 2021 tại các Khu Bảo tồn Biển
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HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
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Thu gom rác trên rạn san hô thuộc 
Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc



Chăm sóc vườn ươm san hô và trồng phục hồi các rạn san hô
bị suy thoái trong Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc

B

16

Thu gom rác trên rạn san hô thuộc 
Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc
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