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HỢP PHẦN
TRUYỀN THÔNG
(BMU)



2

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

T



3

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” 

S



4

Truyền thông về Dự án thông qua các kênh báo chí

T



5

Tăng cường 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 du lịch có trách nhiệm tại Côn Đảo

T



6
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Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 7, Quý 1/2022
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HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH
(BMU)



8

Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lịch sử
chấm dứt ô nhiễm nhựa

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

T



9

Hỗ trợ Việt Nam trong việc chuẩn bị tham gia xây dựng
Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

T



Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 7, Quý 1/2022
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HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
(BMU)



11

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 

T



12

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 

T

X



13

Hội thảo tham vấn các giải pháp ngăn chặn thất thoát rác
trên sông Phú Lộc 



14

Sự kiện khởi động ra mắt mô hình chợ phường 7 phân loại rác 

Tuyên truyền phân loại rác tại nguồn tại thành phố Tân An,
tỉnh Long An



HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
(BMU)



16

Chuỗi tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về rác thải nhựa
cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Quốc

T



17

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



18

Xóa điểm đen ô nhiễm rác thải và xây dựng Trạm tập kết xanh
tại An Thới, Phú Quốc

T

Chương trình làm sạch đảo nhỏ
cùng nhóm tình nguyện viên Phú Quốc Sạch và Xanh

T



19

Triển lãm Du hí biển nhựa - Ngày hội Đổi rác lấy quà tại Côn Đảo



20

Lễ ký cam kết Côn Đảo - Điểm đến giảm nhựa



HUẾ - ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA 
Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(TVA)



22

Xây dựng Trung tâm Thông tin Môi trường tại thành phố Huế



23

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
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