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HỢP PHẦN
TRUYỀN THÔNG
(BMU)



2

Phát động Giải báo chí Giảm ô nhiễm nhựa đại dương lần thứ 2

Tập huấn báo chí: Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi 
hành vi về giảm ô nhiễm nhựa đại dương

C



3

Thúc đẩy truyền thông về Thoả thuận toàn cầu về
ô nhiễm nhựa đại dương



4

Đồng hành cùng Vụ Pháp Chế Xây dựng
Cổng thông tin Điện tử EPR Quốc gia

Truyền thông về Dự án qua các Kênh báo chí



Quản lý và vận hành nền tảng kỹ thuật số rác thải nhựa đại dương

X



HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH
(BMU)



7

Hội thảo triển khai thực hiện quy định pháp luật trách nhiệm mở rộng
của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020



8

Triển khai các nghiên cứu hỗ trợ quản lý chất thải nhựa và phân loại rác 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường

Hội thảo tham vấn về thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải nhựa
của doanh nghiệp



9

Ra mắt Liên minh với tham vọng chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040 
– High Ambition Coalition (HAC)



10

WWF khởi xướng Liên minh Doanh nghiệp vì Hiệp ước toàn cầu về nhựa



HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
(BMU)



12

Tập huấn đào tạo nguồn về kỹ năng truyền thông về môi trường
cho cán bộ nòng cốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh

Tập huấn phân loại rác, sản xuất vi sinh bản địa IMO và
ứng dụng IMO trong xử lý rác hữu cơ sau phân loại cho Hội viên
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tĩnh



13

Ban hành Kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa của Hà Tĩnh

Xoá điểm nóng và cải thiện hệ thống thu gom ở chợ Đò, Hà Tĩnh

C



14

Hội thảo sơ kết mô hình Trường học không Rác thải nhựa tại A Lưới và 
Phát động cuộc thi Trường học Xanh - Sạch - Sáng tại A Lưới



Hoàn thiện mô hình chợ giảm rác nhựa tại chợ Bốt Đỏ và chợ A Lưới



16

Vận hành hệ thống poster điện tử góp phần nâng cao nhận thức
về vấn đề môi trường

Nhân rộng mô hình PLR hộ gia đình và sản xuất men vi sinh bản địa
để xử lý rác trên địa bàn thành phố Rạch Giá

S



17

Xây dựng điểm tập kết xanh thứ 2 tại Thanh Khê

Tập huấn và vận động ngư dân Thanh Khê mang rác vào bờ



18

Phân loại rác chợ và xử lý bằng phương pháp nuôi trùn quế,
sáng kiến của xã đoàn An Phú



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



20

Hội thảo các giải pháp giảm nhựa trong lĩnh vực khai thác,
sản xuất và kinh doanh thuỷ sản

Tuyên truyền phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng



21

Lễ ra mắt trạm tập kết xanh xã Cửa Cạn

S



22

Tiếp tục triển khai phương pháp giáo dục hành động
trong vận động cộng đồng giảm nhựa

Lễ ra mắt trụ nước công cộng tại công viên Bạch Đằng



23

Tập huấn về phân loại rác tại Côn Đảo
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HUẾ - ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA 
Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(TVA)



Tập huấn truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa
và phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn TP Huế

Trại hè trải nghiệm “Hành trình tái sinh”



26

Lễ khởi động phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn TP Huế

S



27

Cuộc thi ảnh “Anh hùng giảm nhựa” - Plastic Heroes
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