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Hội thảo thường niên Dự án 

Khảo sát đánh giá hiệu quả truyền thông Dự án năm 2022

Mã hoạt động: 1.1.3.1_2022

Mã hoạt động: 1.2.4.1_2022

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương tại Việt Nam” chính thức được 

phê duyệt và triển khai từ năm 2020 ở 
cấp Trung ương  và tại 10 khu vực ở 9 tỉnh 
thành phố. Dự án đã thu được những kết 
quả quan trọng thông qua việc hỗ trợ xây 
dựng các văn bản hướng dẫn, thực hiện 
các chính sách ưu tiên liên quan đến chất 
thải nhựa, các hoạt động tăng cường năng 
lực, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, 
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối 
với chất thải nhựa. Đây cũng chính là hiệu 
quả có được từ việc triển khai Kế hoạch 
hành động quốc gia về giảm thiểu rác thải 
nhựa đại dương mà Chính phủ đã ban 
hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 

Khảo sát Hiệu quả truyền thông Dự án 
năm 2022 được thực hiện nhằm mục 

đích đánh giá hiệu quả truyền thông từ 

4/12/2019 và Quyết định số 1407/QĐ-TTg 
ngày 16/8/2021 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. 

Ngày 25/11/2022, Hội thảo thường niên 
Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương 
tại Việt Nam đã được tổ chức với sự tham 
gia trực tiếp và trực tuyến của 80 đại 
biểu từ các cơ quan ban ngành và các địa 
phương thuộc địa bàn của dự án. Đây là cơ 
hội để các đối tác và các bên liên quan trao 
đổi trực tiếp, chia  sẻ  kinh nghiệm nhằm 
tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện nội dung nhiệm vụ và mục tiêu 
dự án. Tại hội thảo, các đại biểu tham gia 
đã thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá toàn 
bộ kết quả thực hiện các hoạt động trong 
năm 2022, thống nhất phương hướng thực 
hiện các hoạt động dự kiến trong năm tiếp 
theo, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thực hiện Dự án trong thời 
gian tới. 

Thông tin thêm xem tại: https://bit.ly/
HT2511

© Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2022 trong 
khuôn khổ Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa 
đại dương tại Việt Nam.
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Chương trình truyền thông cộng đồng “Nghìn năm rác nhựa”
Mã hoạt động: 1.2.2.5_2022

Ngày 5/11/2022, Dự án phối hợp với 
Viện Chiến lược, chính sách và Tài 

nguyên môi trường tổ chức chương trình 
truyền thông “Nghìn năm rác nhựa” tại 
Trung tâm thương mại Big C Thăng Long. 
Chương trình kết hợp trình diễn nghệ 
thuật sắp đặt và nghệ thuật múa tái hiện 
lại những hành vi tiêu dùng các sản phẩm 

© WWF-Việt Nam

Khảo sát được thực hiện trong tháng 11 
và tháng 12 năm 2022 thông qua phương 
pháp khảo sát online với trên 200 đối 
tượng, và thảo luận nhóm với 35 đối tượng 
từ 18-35 tuổi bao gồm cả nam và nữ về hiệu 
quả của truyền thông trong giảm rác thải 
nhựa. Kết quả của khảo sát cho thấy mức 
độ nhận biết thông điệp ở nhóm đối tượng 
này là rất cao, mức độ hiểu đúng khá cao, 
các thông điệp truyền thông khá thuyết 
phục, tuy nhiên cần nhắc lại thường xuyên 
hơn và hướng đến hành động ngay. Nhóm 
được khảo sát cũng đánh giá cao các sản 
phẩm truyền thông của Dự án, đặc biệt 
trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại 

Việt Nam. Một số kết quả khảo sát nổi bật: 
Trên khảo sát trực tuyến tỷ lệ người nhận 
ra thông điệp truyền thông 4T (Từ  chối, 
Tiết  giảm, Tái sử  dụng, Tái  chế) là 61.4%; 
Có đến 89% người được hỏi trực tuyến cho 
rằng các thông điệp về giảm rác thải nhựa 
là đủ thuyết phục, trong đó 48.4% cho rằng 
nên nhắc lại các thông điệp này nhiều hơn 
để tạo thành thói quen. 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 2022 đối với mục tiêu nâng cao 
vai trò chủ động và sức mạnh của người 
tiêu dùng nhựa.

nhựa dùng một lần không hợp lý tạo ra 
những tác hại nghiêm trọng đối với con 
người và môi trường. Các nhân vật gồm 
Quái Đất, Quái Nước, Quái Khí xuất hiện 
với những hình ảnh vừa đáng sợ, vừa đáng 
thương. Chúng là hiện thân cho hậu quả 
của những hành vi tiêu dùng sản phẩm 
nhựa dùng một lần bừa bãi. Trước cơn 
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© WWF-Việt Nam

thịnh nộ của những con quái rác đó, Mẹ 
thiên nhiên nhân từ, bao dung và thương 
yêu vạn vật đã cảnh tỉnh con người, “cảm 
hoá” những con quái thú này để trả lại sự 
xanh tươi, yên bình cho Trái đất.

Hoạt động truyền thông này là một sự 
đồng hành tiếp theo của Dự án với những 
nỗ lực của các doanh nghiệp tham gia Liên 
minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-
lông trong thời gian qua. Trong khuôn khổ 
hoạt động của liên minh, các nhà bán lẻ 
đã cam kết cùng nhau thực hiện các hoạt 
động nhằm giảm túi nilon và sản phẩm 
nhựa dùng một lần, như: thay thế túi ni-
lông khó phân hủy cung cấp cho khách 
hàng bằng các loại túi thân thiện với môi 
trường; thực hiện các chương trình khuyến 
mại nhằm khuyến khích khách hàng giảm 
thiểu, tiến tới không sử dụng túi nilon dùng 
một lần. 

Dự án đã và đang phối hợp cùng Liên minh 
và các bên liên quan để triển khai các hoạt 
động ý nghĩa, với kỳ vọng sẽ giúp các doanh 
nghiệp và người tiêu dùng 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, đặc biệt là trong giai đoạn 
mua sắm cao điểm cuối năm.

Truyền thông về Dự án qua các kênh báo chí 
Mã hoạt động: 1.1.2.2_2022 & 1.2.1.1_2022

Trong Quý 4/2021, Dự án tiếp tục đẩy 
mạnh truyền thông nâng cao nhận 

thức về pháp luật và thay đổi hành vi của 
doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc 
thực hiện chính sách mở rộng của nhà 
sản xuất (EPR) hướng tới sử dụng các sản 
phẩm thân thiện với môi trường. Với sự 
hỗ trợ từ Dự án, chuyên mục Sống xanh 
đã được xây dựng trên trang VTC News, 

nhằm truyền tải những nội dung này, cũng 
như đăng tải các bài viết về các xu hướng, 
kinh nghiệm giảm nhựa và sống xanh của 
các nhóm, hội đoàn thể, cộng đồng, người 
tiêu dùng... Xem chi tiết tại: https://vtc.vn/
song-xanh-266.html

Trong tháng 11-12/2022, Ủy Ban đàm 
phán Liên chính phủ về giảm nhựa diễn 
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ra cuộc họp lần thứ nhất, vì vậy hoạt động 
truyền thông đã được tập trung đẩy mạnh 
để thấy rõ được sự tích cực của Việt Nam 
đóng góp vào các giải pháp giảm nhựa 
cũng như các hoạt động của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo 
Việt Nam trong gần 1 năm qua chuẩn bị 
cho các thỏa thuận sắp diễn ra vào cuối 
năm 2022. Dự án đã tăng cường phối hợp 
với Báo Tài nguyên và Môi trường và một  
số báo khác để đẩy mạnh các nội dung 
tuyên truyền thông qua các loạt bài về: 
Hoạt động của Việt Nam triển khai Quyết 
định số 1407/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc 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; Loạt 

bài hành động của Việt Nam từng bước 
thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa thông 
qua các hoạt động tình nguyện và hoạt 
động thiết thực của các cấp chính quyền; 
chính sách giảm ô nhiễm nhựa trong môi 
trường biển của Việt Nam và hướng tới 
công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế. 

Bên cạnh đó, những câu chuyện thành 
công tại các địa bàn dự án, các nội dung 
về sự đồng hành cùng chính phủ Việt 
Nam trong ban hành các chính sách bảo 
vệ môi trường đã được đăng tải và chia 
sẻ trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 
nhằm ghi nhận những đóng góp của Dự 
án trong các nỗ lực chung để giảm thiểu 
rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. 

© VTC News
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Cuộc họp “Tham vấn các bên liên quan và doanh nghiệp đối với
Công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa” 

Họp kỹ thuật “Tăng cường chia sẻ thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu 
trong nước và quốc tế về rác thải nhựa đại dương, hỗ trợ Việt Nam 
tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa” 

Mã hoạt động: 1.1.6.3_2022

Mã hoạt động: 1.1.6.3_2022

Nhân dịp Hội nghị liên Chính phủ lần 
thứ 25 phần 2 (IGM25-2) của Cơ quan 

điều phối về Biển Đông Á – COBSEA được 
tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 14 
tháng 10 năm 2022 (trong đó Cuộc họp 
lần thứ tư của Nhóm Công tác COBSEA 
về rác thải biển (WGML) diễn ra trong các 
ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2022), Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Dự án 
đã tổ chức cuộc họp “Tham vấn các bên 
liên quan và doanh nghiệp đối với Công 
cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm chấm 
dứt ô nhiễm nhựa”. Cuộc họp được tổ 
chức trong khuôn khổ sự kiện bên lề 
Hội nghị IGM25-2 nhằm thu hút sự chú 
ý, tranh thủ sự tham gia rộng rãi của 
các đại biểu tham dự Hội nghị vào ngày 
11/10/2022, đồng  thời tham vấn với các 
bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức 
có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực nhựa về Công cụ ràng buộc 
pháp lý quốc tế về ô nhiễm nhựa, bao 
gồm cả trong môi trường biển.

Nhân dịp vòng đàm phán đầu tiên trong 
5 vòng đàm phán của Liên Hợp Quốc 

về hiệp ước chấm dứt tình trạng ô nhiễm 
nhựa toàn cầu đã kết thúc vào 2/12/2022 

Đây cũng là yêu cầu của Nghị quyết số 
5/14 nhằm chuẩn bị cho sự tham gia của 
Việt Nam tại Phiên họp đầu tiên của Ủy 
ban đàm phán Liên chính phủ (INC-1) tại 
Uruguay sắp tới và tiếp tục triển khai các 
hoạt động thực hiện Quyết định 1407/QĐ-
TTg phù hợp với nội dung Nghị quyết và 
tiến trình đàm phán của INC.

Tại cuộc họp, gần 80 đại biểu tham dự 
trực tuyến và trực tiếp cũng đã được nghe 
về nội dung tóm tắt kết quả họp OEWG 
Dakar, với các quy tắc đã được thống 
nhất về thủ tục và ra quyết định tại INC và 
phác thảo những nội dung chính chuẩn bị 
cho Phiên họp đầu tiên INC1 sắp tới tại 
tại Uruguay. Nhiều ý kiến thảo luận/góp 
ý cũng được đưa ra để chuẩn bị cho sự 
tham gia của Việt Nam vào quá trình đàm 
phán thực hiện Nghị quyết UNEA-5 và Kế 
hoạch thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-
TTg nói chung và các nội dung cụ thể nói  
riêng  chuẩn bị cho cuộc họp INC1 sắp tới.

tại Uruguay, Tổng cục Biển và Hải dảo Việt 
Nam phối hợp với Dự án tổ chức Họp kỹ 
thuật “Tăng cường chia sẻ thông tin, thiết 
lập cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế về 
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Triển khai giảng dạy các chuyên đề về quản lý rác thải nhựa đại dương 
tại đại học Huế và đại học Quốc gia Hà Nội
Mã hoạt động: 1.3.2.2_2022 & 1.3.2.3_2022

Tiếp theo những kết quả tích cực thu 
được từ “Đề án học phần Quản lý Rác 

thải nhựa đại dương cho bậc đại học”, Dự 
án đã triển khai thành công việc xây dựng 
nội dung về rác thải nhựa đại dương và 
lồng ghép vào chương trình đào tạo cấp 
bậc đại học và sau đại học tại Đại học 
Khoa học – Đại học Huế, và Đại học Quốc 
gia Hà Nội từ năm 2022. 

Tại đại học Huế, Dự án đã triển khai các 
hoạt động truyền thông, phổ biến và cập 
nhật các thông tin về rác thải nhựa đại 
dương cho các sinh viên tại các trường 
thành viên. Song song đó, Dự án cũng 
đã hỗ trợ xây dựng các tài liệu giảng dạy, 
học tập để từ đó triển khai giảng dạy các 
chương học về Rác thải nhựa đại dương 
trong giáo trình “Quản lý tổng hợp vùng 
ven bờ” cho sinh viên chuyên ngành Khoa 
học Môi trường, trường Đại học Khoa học, 
và trong giáo trình “Giáo dục môi trường 
đại cương” để giảng dạy cho các sinh viên 
không chuyên của các trường thành viên 
của Đại học Huế. Các hoạt động truyền 

rác thải nhựa đại dương, hỗ trợ Việt Nam 
tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu 
về ô nhiễm nhựa” vào ngày 14/12/2022 
tại Hà Nội. Những thông tin mới nhất tóm 
tắt kết quả của Phiên họp đầu tiên của Ủy 
ban đàm phán liên Chính phủ (INC-1) để 
xây dựng Công cụ ràng buộc pháp lý quốc 
tế về ô nhiễm nhựa, bao gồm nhựa trong 

môi trường biển, đã được chia sẻ tại cuộc 
họp kỹ thuật này. Bên cạnh đó, Báo cáo 
mới nhất của WWF “Hướng tới Hiệp ước 
Chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu - Quy 
tắc toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề toàn 
cầu” cũng được cập nhật thông tin đến các 
đại biểu tham dự. 

© WWF-Việt Nam / Van Hoang

thông thay đổi hành vi đối với sinh viên 
tại trường sẽ tiếp tục được duy trì và triển 
khai trong thời gian tới.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Dự án đã hỗ 
trợ xây dựng một chuyên mục về quản lý 
rác thải nhựa đại dương trên trang thông 
tin của Trung tâm Luật biển và Hàng 
hải quốc tế trực thuộc trường Đại học 
Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tại www.
simlawcenter.com nhằm bổ trợ cho các 
sinh viên theo học tại trường có thêm 
nguồn tài liệu và thông tin trong quá trình 
học tập. 
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Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng 
ý và bắt đầu triển khai các chuyên đề về 
rác thải nhựa đại dương vào hai học phần 
là Công pháp Quốc tế và Môi trường Quốc 
tế trong chương trình đào tạo cử nhân tại 
trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà 
Nội.  Dự kiến từ Quý 1 năm 2023, nội dung 
về quản lý rác thải nhựa đại dương sẽ tiếp 
tục được đưa vào giảng dạy tại học phần 
Luật Hành chính.

Bên cạnh đó Dự  án  đã phối hợp tổ chức 
các hoạt động truyền thông, các cuộc thi 
nhằm thúc đẩy sinh viên hình thành và 
duy trì các thói quen “xanh”, từ chối đồ 
nhựa dùng 1 lần và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên bền vững trong học tập và 
sinh hoạt hàng ngày. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động giảm nhựa tại 
trường THPT chuyên Tân An, Long An 
Mã hoạt động: 1.3.3.1_2022

Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương tại Việt Nam được xây dựng 

với kỳ vọng sẽ giải quyết nguyên nhân gốc 
rễ của ô nhiễm nhựa. Trong đó, một trong 
những hoạt động được chú trọng của Dự 
án là xây dựng và triển khai chương trình 
truyền thông và giáo dục về giảm thiểu 
rác thải nhựa tại các địa phương, trong đó 
có địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long 
An. Theo đó, trong Quý 4 năm 2022, Dự 
án đã phối hợp với Ban giám hiệu trường 
PTTH chuyên Tân An, các CLB Môi trường 
tại nhà trường để xây dựng và hoàn thiện 

© Câu lạc bộ CLAGreen

Kế hoạch Chương trình Giảm thiểu rác 
thải nhựa tại tại trường, bao gồm các hoạt 
động tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ 
năng về phân loại rác tại nguồn và giảm 
thiểu rác thải nhựa; các hoạt động tuyên 
truyền, thi đua phân loại rác tại nguồn 
và giảm thiểu rác thải nhựa; và các hoạt 
động ngoại khóa phân loại rác tại nguồn 
và giảm thiểu rác thải nhựa trong khuôn 
viên nhà trường. 

Đến nay, với sự đồng hành từ các đối tác, 
Dự án đã triển khai 1 buổi tập huấn nâng 
cao kiến thức và kỹ năng về phân loại rác 
tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa, tổ 
chức hoạt động kiểm toán rác và đưa ra 
các khuyến nghị và giải pháp phù hợp, 
triển khai các hoạt động truyền thông, 
tuyên truyền hướng đến đội ngũ giáo viên 
và học sinh, cũng như hỗ trợ trang bị 175 
thùng rác giúp cải thiện quá trình phân 
loại, thu gom và xử lý rác tại trường.



Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 10, Quý 4/2022

9

Hoạt động ngoại khoá truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa
và trao tặng thùng rác cho 15 trường trung học cơ sở và
trung học phổ thông tại Đà Nẵng
Mã hoạt động: 1.3.3.1_2022

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về ô nhiễm rác thải nhựa, cũng 

như tăng cường, khuyến khích, sự tham 
gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
các bạn học sinh trong nhà trường cùng 
nhau hành động bảo vệ môi trường, Dự 
án đã phối hợp với Quận Đoàn Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng, và Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ 
chức chuỗi hoạt động ngoại khóa tại 15 
trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông trên địa bàn Quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng trong tháng 12 
năm 2022.

Mặc dù thời tiết không thuân lợi, nhưng 
đã có hơn 1830 học sinh và giáo viên nhà 
trường tích cực tham gia các sự kiện ngoại 
khóa, 30 thùng rác tái chế và hàng trăm 
tài liệu tuyên truyền, truyền thông giáo 
dục đã được trao tặng. Bên cạnh các hoạt 
động tập huấn và thông tin hướng dẫn về 
phân loại rác thải, thu gom tái chế và xử 
lí theo quy định nhằm góp phần làm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức 
khỏe con người và môi trường sinh thái, 
Dự án cũng đã hỗ trợ các trường triển khai 
hoạt động thu gom và phân loại rác tại 
trường. Sau sự kiện, số lượng rác tái chế 
thu về để xử lý theo quy định là hơn 156 
kg rác có thể tái chế, bao gồm nhựa, giấy 
và kim loại.

© BK Media
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Chiến dịch truyền thông “Thử thách phân loại rác”
trên trang Fanpage của Dự án
Mã hoạt động: 1.1.2.1_2022

Tháng 2/2021, trang Facebook của Dự 
án mang tên “Giảm Rác Nhựa Ra Đại 

Dương” chính thức đi vào hoạt động và 
ngay lập tức thu hút người dùng quan 
tâm đến chủ đề ô nhiễm nhựa đại dương 
cũng như các giải pháp nhằm giảm thiểu 
tình trạng này. Từ tháng 2/2021 đến tháng 
10/2022, Fanpage đã thu hút được 11.179 
người theo dõi và 10.599 lượt yêu thích. 

Chiến dịch truyền thông “Thử thách phân 
loại rác 2022” là một trong các hoạt động 
được triển khai trên Facebook Dự án trong 
tháng 12/2022 nhằm tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân thực hành phân loại rác tại 
nguồn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là 
thử thách 7 ngày về phân loại rác sử dụng 
hashtag #7ngayphanloairac, vận động đối 
tượng mục tiêu đăng bài trên mạng xã hội 

© Câu lạc bộ CLAGreen

kèm hình ảnh/video và hashtag theo các 
chủ đề gợi ý: phân loại rác trong gia đình; 
phân loại rác ở nơi công cộng; Phân loại 
rác tại cơ quan, trường học; tái chế, tái sử 
dụng rác đã phân loại; làm phân bón cây 
trồng, thức ăn cho vật nuôi từ rác hữu cơ; 
xử lý rác thải nguy hiểm như pin, rác thải 
y tế… ; hướng dẫn bạn bè, người thân và 
cộng đồng cùng phân loại rác. Chiến dịch 
này đã thu hút sự quan tâm tham gia với 
127 bài đăng tham gia thử thách, lượt tiếp 
cận lên tới 50.000 lượt. Điều này cũng 
bước đầu cho thấy sự thay đổi của người 
tiêu dùng trong việc thực hành phân loại 
rác tại gia đình, công sở, trường học... của 
mình. 
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Nghiên cứu, xây dựng hệ thống liên thông và xử lý dữ liệu nhằm hỗ trợ 
xây dựng báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương thường niên 
Mã hoạt động: 1.2.2.4_2022

Chiến lược dữ liệu môi trường toàn cầu 
của Chương trình Môi trường Liên 

Hợp Quốc (UNEP) đã định hướng cũng 
như làm nổi bật vai trò và tầm quan trọng 
của việc thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp, 
phân tích các thông tin và dữ liệu môi 
trường nói chung và dữ liệu về rác thải 
nhựa nói riêng thông qua các nền tảng 
chuyển đổi số trong quá trình thực hiện 
mục tiêu mở rộng các nỗ lực quốc gia và 
quốc tế. Chính vì vậy, trong những năm 
qua, Dự án đã hỗ trợ Tổng cục Biển và Hải  
đảo triển khai xây dựng một Cơ sở dữ liệu 
số về rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam. 

Trong năm 2022, bên cạnh việc hỗ trợ 
quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống, 
Dự án cũng đã triển khai hoạt động 
nghiên cứu, xây dựng hệ thống liên thông 
và xử lý dữ liệu nhằm hỗ trợ xây dựng Báo 
cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương 
thường niên.

Đến nay, các nhiệm vụ đã được triển khai 
và hoàn thành bao gồm:
• Khảo sát và đưa ra cấu trúc đề xuất các 
thông tin, dữ liệu cần được hiển thị và 
cách thức hiển thị trong Báo cáo quốc gia 
về hiện trạng rác thải nhựa đại dương. 
• Khảo sát cơ sở dữ liệu về giám sát rác 
thải nhựa đại dương và hiện trạng về quy 
trình, cách thức liên thông dữ liệu trong 

các hệ thống của các bên liên quan tới rác 
thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Từ đó 
đưa ra các phân tích và đề xuất về các quy 
trình, cách thức liên thông, kết nối, chia sẻ 
dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau 
về rác thải nhựa đại dương.
• Xây dựng kế hoạch triển khai thu thập 
dữ liệu về rác thải nhựa đại dương từ các 
đơn vị trong và ngoài nước, trong đó xác 
định được thời gian thực hiện, nội dung 
thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 
và đặc biệt là đơn vị cung cấp dữ liệu về 
rác thải nhựa đại dương (trong đó có mô 
tả chi tiết về cấu trúc dữ liệu).

Trong năm 2023, các hoạt động sẽ được 
tiếp nối và hoàn thành bao gồm:
• Xây dựng và triển khai một hệ thống 
phần mềm phục vụ hiện thực việc liên 
thông và xử lý dữ liệu trên nền tảng số, 
giúp nâng cao tính hiệu quả và lợi ích của 
việc triển khai vận hành một nền tảng cơ 
sở dữ liệu, bao gồm một bộ API Interface 
và một hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu 
lớn về rác thải nhựa đại dương trên nền 
tảng số.
• Xây dựng một hệ thống phần mềm biểu 
diễn dữ liệu trực quan (Dashboard) cho 
phép hiển thị dữ liệu đa chiều dựa trên 
các đề xuất về các dữ liệu cần thể hiện 
trong Báo cáo quốc gia về hiện trạng rác 
thải nhựa đại dương.
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Cập nhật website với nhiều tính năng mới
Mã hoạt động: 1.1.2.3_2022

Từ tháng 10 năm 2020, Dự án đã triển 
khai cổng thông tin điện tử - www.

giamracnhua.vn, là kênh chia sẻ thông tin 
về các hoạt động và chương trình truyền 
thông, vận động doanh nghiệp, giáo dục, 
quan hệ báo chí, v.v. trong khuôn khổ Dự 
án. Vào quý 4/2022, Dự án đã thực hiện 
nâng cấp website, cập nhật giao diện 
theo phong cách hiện đại. Các chức năng 
cập nhật tin tức mới nhất từ fanpage của 
Dự án đã được bổ sung. Bên cạnh đó, 
chuyên mục tin tức cũng đã được đồng bộ 
từ các chuyên trang Sống xanh của VTC 
News, chuyên mục liên quan đến các chủ 
đề giảm nhựa từ Báo Tài nguyên và môi 
trường, đảm bảo người đọc sẽ có nhiều 
thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến 

các chính sách, giải pháp giảm nhựa tại 
Việt Nam. Đồng thời, Wesbite đã bổ sung 
thêm chức năng, trang thông tin Bài học 
thành công. Tại chuyên trang này, các 
giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp 
Trương ương đến địa phương được rút 
ra trong quá trình triển khai thực hiện 
trên 10 địa bàn hoạt động của dự án đã 
được ghi nhận, nhằm đóng góp vào nỗ 
lực xây dựng các giải pháp giảm thiểu rác 
thải nhựa trên toàn quốc. Từ đây, các câu 
chuyện này trở thành những tấm gương, 
điển hình tốt để các địa phương khác noi 
theo, nhân rộng các giải pháp sáng kiến. 
Xem thêm tại: https://giamracnhua.vn/
bai-hoc-thanh-cong/

Lễ Trao giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”
Mã hoạt động: 1.1.5.2_2022

Ngày 25/10/2022, Dự án cùng Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP), VTC News đã tổ chức Lễ trao giải 
thưởng Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại 
dương” năm 2022. Giải báo chí năm nay, 
bao gồm một cuộc thi ảnh ASEAN, được 
tổ chức với mục tiêu vinh danh các phóng 
viên/nhà báo có thành tích trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường biển.

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại 
dương” được bắt đầu tổ chức từ 2021, 

nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng 
góp của các cơ quan báo chí, phóng viên, 
biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi 

© VTC News
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Tập huấn trại làm phim “Kể chuyện bằng hình ảnh”
Mã hoạt động: 1.1.8.2_2021

Trong tháng 10/2022, Dự án đã phối 
hợp với Thành đoàn Thành phố Phú 

Quốc tổ chức tập huấn “Trại làm phim - 
Kể chuyện bằng hình ảnh” nhằm năng 

© WWF-Việt Nam

trường biển nói chung và giảm ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương nói riêng.

Giải báo chí là cơ hội để thông qua các 
cơ quan báo chí, phóng viên phổ biến và 
khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện 
trách nhiệm của mình trong việc giảm 
thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất 
thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải 
nhựa đại dương theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường. Đây cũng là sự kiện 
nhằm phát huy vai trò của báo chí với vị 

trí là phương tiện truyền thông chủ lực 
trong xã hội.

Năm nay, Giải thưởng Báo chí đã nhận 
được 312 tác phẩm dự thi của 70 tác giả 
đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Cuộc thi ảnh đã nhận được hàng nghìn tác 
phẩm dự thi, trong đó hơn 7.500 bức ảnh 
được gửi bởi 2.700 tác giả đến từ các quốc 
gia Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, 
Malaysia, Việt Nam, Campuchia) trong 
vòng sơ tuyển.

cao năng lực cho Thành đoàn cũng như 
60 Đoàn viên thanh niên và các thầy cô 
giáo đến từ 3 trường THPT trên địa bàn 
thành phố Phú Quốc. Thông qua buổi 
tập huấn, các Đoàn viên đã được cung 
cấp những kiến thức bổ ích về thực trạng 
rác thải nhựa tại Phú Quốc, tác động của 
rác thải nhựa nói chung. Lớp tập huấn 
đã trang bị cho các học viên kỹ năng để 
kể lại những hoạt động, hành động giảm 
nhựa và những hoạt động công tác Đoàn-
Hội và phong trào thanh niên tại trường 
học bằng những câu chuyện hình ảnh 
theo hình thức đoạn phim ngắn (video), 
xử lý dữ liệu hình ảnh/video làm công tác 
truyền thông tại đơn vị. Cuối khoá tập 
huấn, 09 video đã được thực hiện hoàn 
chỉnh, với hình thức thể hiện sáng tạo, nội 
dung truyền tải những thông điệp sâu sắc 
về hành động giảm nhựa. 



HỢP PHẦN
CHÍNH SÁCH
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Chia sẻ tại Hội thảo khu vực về quản lý chất thải nhựa
và cơ chế EPR ở Việt Nam

Nghiên cứu, điều tra thực trạng tái chế và đề xuất các giải pháp
thúc đẩy tái chế chất thải nhựa ở Việt Nam

Mã hoạt động: 2.2.4.1_2022 

Mã hoạt động: 2.1.3.1_2022 

Ngày 18/10/2022, nhận lời mời từ 
WWF-Đức và Tập đoàn toàn cầu 

WIPRO Consumer Care & Lighting, đại 
diện Dự án đã tham dự và trình bày tại hội 
thảo khu vực với chủ đề về kinh tế tuần 
hoàn và cơ chế trách nhiệm mở rộng của 
nhà sản xuất (EPR). Hội thảo thường niên 
của tập đoàn WIPRO năm 2022 được tổ 
chức trực tiếp tại Malaysia với sự tham dự 
trực tuyến của đại diện 10 quốc gia trong 
khu vực ASEAN. Đa phần đại biểu tham 
dự đến từ các nhà sản xuất, các nhà quản 
lý, kỹ thuật và vận hành trong ngành bao 
bì và ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2022 
giữa Dự án và Viện Chiến lược, Chính 

sách tài nguyên và môi trường với mục 
đích hỗ trợ, thúc đẩy thực thi các chính 
sách, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về 
EPR, “Nghiên cứu, điều tra thực trạng tái 
chế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tái 
chế chất thải nhựa ở Việt Nam” đã được 
thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 
2022. Nghiên cứu đã rà soát, hệ thống 
hóa các chính sách hiện hành liên quan 
đến thúc đẩy tái chế chất thải nhựa; đánh 
giá tổng quan hiện trạng các công nghệ 
tái chế tại Việt Nam và một số công nghệ 

Cùng với các đồng nghiệp từ các văn 
phòng WWF trong khu vực (Malaysia, 
Philippine, Trung Quốc, WWF Quốc tế), Dự 
án đã đại diện cho WWF-VN trình bày về 
hiện trạng quản lý chất thải nhựa và quá 
trình hình thành, xây dựng cơ chế EPR tại 
Việt Nam trong thời gian qua. Thông qua 
các chia sẻ từ đại diện Dự án, các quốc 
gia, các doanh nghiệp quốc tế đã có thêm 
thông tin về chính sách trong nước, nắm 
bắt các cơ hội để đầu tư và phát triển thị 
trường, góp phần thúc đẩy sản xuất và 
quản lý sản phẩm bền vững trên quy mô 
toàn cầu. 

trên thế giới; khảo sát ngẫu nhiên 15 
doanh nghiệp đại diện tại ba miền Bắc, 
Trung, Nam để đánh giá những thuận lợi, 
khó khăn và hạn chế đối với hoạt động tái 
chế, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
tái chế chất thải nhựa tại Việt Nam. Tóm 
tắt kết quả và các khuyến nghị (Policy 
Brief) thu được từ Nghiên cứu sẽ được 
hoàn thiện và chia sẻ tới các cơ quan 
quản lý, các doanh nghiệp và các bên liên 
quan khác để giúp bổ sung thêm các góc 
nhìn thực tế trong quá trình thúc đẩy tái 
chế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại 
Việt Nam.
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Xác định định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs)
cho từng loại sản phẩm, bao bì
Mã hoạt động: 2.1.2.1_2022 

“Nghiên cứu, xác định định mức chi 
phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs) 

cho từng loại sản phẩm, bao bì” tiếp nối 
các hỗ trợ kỹ thuật của Dự án tới Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trong quá trình xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt 
Nam. Thông qua việc rà soát thông tin tài 
liệu, khảo sát 18 doanh nghiệp chủ chốt 
đại diện trong cả nước, nghiên cứu đề 
xuất phương pháp tính định mức Fs cho 
ngành công nghiệp nhựa Việt Nam. Các 
kết quả nghiên cứu đã được tham vấn các 
cơ quan hữu quan và chia sẻ tại các cuộc 

họp, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên 
gia, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà 
nước nhằm hoàn thiện và đảm bảo tính 
khả thi khi áp dụng cho việc tính toán chi 
phí tái chế của nhà sản xuất, triển khai cơ 
chế EPR hiệu quả. Trong tháng 12, tại các 
Hội thảo tham vấn của Vụ Pháp chế tại 
Hà Nội (ngày 15/12/2022) và Thành phố 
Hồ Chí Minh (22/12/2022) với sự tham gia 
rộng rãi của các đại biểu đến từ các Bộ, 
ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, 
tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội, doanh 
nghiệp tái chế, xử lý chất thải và một số 
các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, 
tư vấn thực hiện nghiên cứu này của Dự 
án cũng đã trình bày các kết quả chính 
thu được. Đây là bước khởi động cho quá 
trình xây dựng, tham vấn đối với dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành định mức chi phí tái chế đối với các 
loại sản phẩm, bao bì (Fs). Dự án sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường trong quá trình áp dụng và triển 
khai EPR trong thời gian tới.

Hỗ trợ phái đoàn Việt Nam tham gia đàm phán tại
Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC-1)
Mã hoạt động: 2.3.1.4_2022_VASI 

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Đàm 
phán Liên chính phủ để thảo luận về 

Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đã 

được tổ chức tại Uruguay từ ngày 24/11 
đến ngày 02/12 năm 2022 (bao gồm các 
sự kiện bên lề). Tiếp tục đồng hành và hỗ 

© Báo Tài nguyên và Môi trường
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Nghiên cứu đánh giá những tác động chính sách của các nghĩa vụ,
cam kết trong khuôn khổ Thoả thuận quốc tế về rác thải nhựa đại dương
trên cơ sở các kịch bản và phương án được đề xuất
Mã hoạt động: 2.3.1.2_2022_VASI

Tiếp tục triển khai các hỗ trợ kỹ thuật 
cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị 

và tham gia đàm phán về hiệp ước nhựa 
toàn cầu, “Nghiên cứu đánh giá những tác 
động chính sách của các nghĩa vụ, cam 
kết trong khuôn khổ thỏa thuận toàn cầu 
về rác thải nhựa đại dương trên cơ sở các 
kịch bản và phương án được đề xuất” đã 
được Dự án hỗ trợ thông qua tư vấn thực 
hiện từ  tháng 9 - tháng 12 năm 2022. Qua 
các phân tích, rà soát và đánh giá, Báo cáo 
nghiên cứu đã đưa ra 4 nhóm chính sách 
chung dựa trên vòng đời của nhựa: nhóm 
chính sách bảo vệ môi trường, công nghệ, 

© WWF-Việt Nam

kinh tế, sản xuất và phát triển bền vững 
và đưa ra các khuyến nghị tổng quan về 
các chính sách có chịu tác động lớn và dự 
kiến cần phải thay đổi và điều chỉnh. Báo 
cáo sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý 
xem xét, cân nhắc và điều chỉnh nội luật 
hóa các quy định quốc tế phù hợp với các 
chính sách, điều kiện trong nước khi Việt 
Nam tham gia vào quá trình đàm phán 
cũng như khi đã tham gia vào Thỏa thuận 
toàn cầu về ô nhiễm nhựa. 

trợ cho phái đoàn Việt Nam tham dự sự 
kiện, Dự án đã chia sẻ các tài liệu, nghiên 
cứu, khảo sát từ WWF quốc tế bao gồm 
Hướng dẫn “Báo cáo Hướng tới Hiệp ước 
chấm dứt ô nhiễm nhựa” và các tài liệu có 
liên quan khác để các đại biểu có thông 
tin, tham khảo và chuẩn bị cho quá trình 
đàm phán. Dự án cũng tài trợ hậu cần, 
kinh phí đoàn ra cho 02 đại biểu của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tham gia phái 
đoàn công tác theo kế hoạch hoạt động 
năm 2022 đã được phê duyệt. 

Trước đó, tại hội thảo vùng do WWF vùng 
Châu Á Thái Bình Dương khởi xướng ngày 
27/10/2022 nhằm tạo cơ hội để chia sẻ 
thông tin, quan điểm giữa các quốc gia 

cùng định hướng trong khu vực trước 
thềm INC-1, Dự án đã vận động sự tham 
gia của đại biểu Việt Nam cũng như cung 
cấp các thông tin nghiên cứu cho đại biểu 
để tổng hợp khi tham gia hội thảo, chuẩn 
bị cho quá trình thương thảo trên diễn 
đàn quốc tế. 



Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 10, Quý 4/2022

18

HỢP PHẦN
ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA
(BMU)



Bản tin Chương trình Nhựa
- Kỳ số 10, Quý 4/2022

19

Tổng kết mô hình Vận động ngư dân mang rác về bờ tại Đồng Hới 
Mã hoạt động: 3.3.2.5_2022 

Mô hình “Nâng cao nhận thức cộng 
đồng và vận động ngư dân đưa rác 

về bờ” được thực hiện trong khuôn khổ 
Dự án trong 2 giai đoạn từ tháng 8/2021-
12/2022 tại xã Bảo Ninh, xã Quang Phú và 
phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới.

Mô hình đã đào tạo 75 truyên truyền viên 
về môi trường, có tổ đan túi từ lưới cũ 
với 60 người và cam kết mang rác về bờ 
của 400 tàu thuyền. Trong thời gian thực 
hiện mô hình, đã có 8 buổi tập huấn tuyên 
truyền, tái sử dụng 550kg túi lưới cũ thành 
các túi đựng rác, túi đi chợ và thu gom 
khoảng 800kg rác tái chế/tháng sau mỗi 
chuyến ra khơi, trong đó rác nhựa chiếm 
khoảng 160kg/tháng. Số tiền quỹ từ việc 
bán rác tái chế được hội phụ nữ các xã, 
phường sử dụng để hỗ trợ người nghèo, 
các hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu các cháu 
mồ côi và thăm hỏi chính các ngư dân gặp 
nạn hoặc đau yếu. Với những ý nghĩa tích 
cực về môi trường và xã hội như vậy, mô 

© WWF-Việt Nam

hình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của các bên liên quan khác nhau tại 
địa phương. 

Ngày 13/12 vừa qua, Dự án đã tổ chức hội 
thảo Sơ kết mô hình tại thành phố Đồng 
Hới. Buổi hội thảo có sự tham gia của các 
cơ quan quản lý tỉnh Quảng Bình, thành 
phố Đồng Hới và nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp thiết thực để tiếp tục duy trì và 
phát triển các mô hình đưa rác và ngư cụ 
hỏng về bờ trong thời gian tới.

Nhân rộng mô hình phân loại rác và xử lý rác tại hộ gia đình
tại toàn thành phố Rạch Giá 
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2021 

Rác thải là nguồn tài nguyên cần được 
thu hồi một cách tối đa nhằm giảm bớt 

áp lực về môi trường và các chi phí thu gom 
- xử lý rác cho ngân sách nhà nước. Bên 
cạnh đó, để từng bước hỗ trợ địa phương 
chuẩn bị cho việc triển khai phân loại rác 

hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo vệ 
Môi trường 2020, Dự án đã phối hợp cùng 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố 
Rạch Giá triển khai mô hình giảm rác thải 
nhựa, phân loại rác và xử lý rác hữu cơ tại 
nhà.
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Tính đến hêt tháng 12/2022, Dự án đã 
phối hợp cùng Hội LHPN tổ chức được 22 
lớp truyền thông giảm nhựa, hướng dẫn 
phân loại rác, sản xuất và ứng dụng vi sinh 
bản địa (IMO) cho hơn 600 hộ gia đình tại 
22 xã, phường trên địa bàn thành phố, 
qua đó góp phần giảm lượng rác hữu cơ 
mà hệ thống thu gom - xử lý của thành 
phố phải tiếp nhận, giảm lượng hóa chất 

phải sử dụng giúp bảo vệ môi trường. Đặc 
biệt là ở các khu vực có tỉ lệ thu gom thấp 
như các Xã Phi Thông là 15%, Vĩnh Thông 
25% và phường Vĩnh Hiệp 65%… việc hỗ 
trợ kiến thức và kỹ năng để quản lý và xử 
lý rác tốt hơn tại chính hộ gia đình sẽ góp 
phần quan trọng trong việc giảm thiểu rác 
thải thất thoát trực tiếp ra môi trường. 

Mở rộng tuyến thu gom tại các khu vực nội đô thành phố Rạch Giá
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2021 

Là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh 
Kiên Giang, trong các năm qua công 

tác về bảo vệ môi trường và thu gom rác 
trên địa bàn thành phố Rạch Giá được sự 
quan tâm, cải thiện. Tuy nhiên trên địa 
bàn thành phố hiện nay có 3 phường/xã 
là khu vực ngoại ô/nông thôn của thành 
phố Rạch Giá, nơi mật độ dân cư thấp, 
đường nhỏ hẹp, nhiều cầu, kênh mương 
nên tỉ lệ thu gom còn thấp, bao gồm: xã 
Phi Thông tỉ lệ thu gom rác đạt khoảng 
15%, xã Vĩnh Thông khoảng 25% và xã 
Vĩnh Hiệp khoảng 65%. Tại các khu vực 
chưa được thu gom, người dân chủ yếu 
dùng phương pháp đốt rác để xử lý rác 
sinh hoạt gia đìnhh hoặc vứt trực tiếp ra 
sông ngòi, kênh mương. Do đó, đây được 
xem là nguồn rò rỉ/thất thoát rác chính ra 
ngoài môi trường, ra đại dương trên địa 
bàn thành phố. Vì vậy, để giảm lượng rác 
thất thoát từ các khu vực này, Dự án đang 
nỗ lực làm việc cùng với các ban ngành 
liên quan của UBND thành phố Rạch Giá 

© WWF-Việt Nam

để mở rộng tuyến thu gom ở các khu vực 
này. Trong tháng 12 vừa qua, sau khi trao 
đổi thảo luận với các bên liên quan tại địa 
phương để xác định phương án và loại xe/
thùng thu gom rác chuyên dụng phù hợp 
với các tuyến đường nhỏ, hẹp mà xe trọng 
tải lớn khó tiếp cận, Dự án đã bàn giao 
18 thùng rác có càng kéo cho 3 phường/
xã nêu trên để tiến hành thu gom. Trong 
thời gian tới, địa phương sẽ đánh giá hiệu 
quả và xây dựng phương án mở rộng tiếp 
theo. 
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Hoàn thiện mô hình thí điểm xử lý lục bình tại Rạch Giá
Mã hoạt động: 3.3.2.3_2021 

Lục bình là loại cây có giá trị sử dụng 
nhưng lại đang là vấn nạn về môi 

trường do chưa được tận dụng một cách 
phù hợp, đặc biệt là trong việc sử dụng 
làm giá thể bổ sung dinh dưỡng cho đất 
và cây trồng. 

Năm 2022, Dự án phối hợp với Công ty xã 
hội Vòng tay Tử tế thí điểm việc sử dụng 
lục bình làm giá thể đất xanh bổ sung 
dinh dưỡng cho cây trồng. Các kết quả 
thử nghiệm đều cho thấy làm đất xanh 
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từ lục bình cho hiệu quả tốt trong trồng 
trọt nhờ đặc tính tơi xốp, giữ nước, tạo độ 
ẩm, ngăn nóng bề mặt đất từ đó giúp cây 
trồng sinh trưởng tốt. Lục bình ủ với IMO 
cũng có thể được sử dụng để làm thức ăn 
bổ sung cho gia súc, gia cầm giúp giảm 
chi phí chăn nuôi. Tuy nhiên cách làm thủ 
công như hiện nay tốn công vớt, xay mà 
lượng lục bình sử dụng ít nên sản phẩm 
đất từ lục bình làm ra không có tính cạnh 
tranh thương mại, chỉ phù hợp ở quy mô 
sử dụng ở mức hộ gia đình. 

Ngày hội Thanh thiếu niên Thanh Khê - Chung tay bảo vệ môi trường
Mã hoạt động: 3.3.2.3_2021

Ngày hội “Thanh thiếu nhi Thanh Khê 
chung tay bảo vệ môi trường” được 

tổ chức vào ngày 27/11/2022 tại Công 
viên 29/3, với sự phối hợp giữa Quận 
Đoàn Thanh Khê, Phòng Tài nguyên và 
môi trường quận Thanh Khê và Dự án.

Ngày hội đã thu hút gần 400 đoàn viên, 
thanh niên, thiếu nhi từ các trường Tiểu 
học, Trung học phổ thông và các đơn vị 
khác trên địa bàn quận Thanh Khê tham 
gia. Nhiều hoạt động đã được diễn ra tại 
sự kiện như: triển lãm gian hàng trang trí 
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bằng các vật dụng, sản phẩm tái chế từ 
rác thải sinh hoạt; vẽ tranh về môi trường; 
thu đổi rác thải sau phân loại; thi thuyết 

trình về ý tưởng thu gom và phân loại rác 
thải rắn…

Ngày hội đã góp phần trang bị thêm 
những kiến thức bổ ích về môi trường, 
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 
của đoàn viên, thanh niên và người dân 
trên địa bàn quận về việc hạn chế tối đa 
rác thải nhựa ra môi trường, từ chối sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần gây 
hại cho môi trường nhất là môi trường 
biển.

Tập huấn về kỹ năng truyền thông vận động bảo vệ môi trường
cho các hội viên nòng cốt của Hội Phụ nữ quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Mã hoạt động:  

Từ ngày 9 - 11 tháng 11 năm 2022, Dự 
án đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 

nữ (LHPN) quận Thanh Khê tổ chức khóa 
tập huấn cho các thành viên nòng cốt của 
Hội LHPN quận về kỹ năng truyền thông 
và vận động cộng đồng trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường và giảm rác thải nhựa.

Tổng cộng 171 cán bộ là Chi hội trưởng và 
Chi hội phó của Hội Phụ nữ từ 10 phường 
của quận Thanh Khê đã tham gia các lớp 
tập huấn. Kết quả khảo sát sau tập huấn 
cho thấy phần lớn học viên tham gia đều 
rất hài lòng với các kết quả đạt được qua 
khóa học, và mong muốn được tiếp tục hỗ 
trợ các khóa tập huấn liên quan để tăng 
cường năng lực và tham gia nhiều hơn vào 

các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa 
phương.

Cũng trong dịp này, Dự án đã trao tặng 
Hội Phụ nữ quận Thanh Khê 300 túi lưới 
(đi chợ) nhằm góp phần truyền thông và 
thúc đẩy việc thực hành giảm thiểu rác thải 
nhựa dùng một lần cho Hội viên của HPN.
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Vận động ngư dân trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng cam kết
giảm thiểu rác thải nhựa và mang rác thải từ biển vào bờ
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2021

Hoạt động “vận động ngư dân thực 
hiện cam kết giảm thiểu rác thải nhựa 

và mang rác từ biển vào bờ” được phối 
hợp thực hiện bởi Phòng Tài nguyên môi 
trường và Phòng Kinh tế quận Thanh Khê 
triển khai tại 03 phường: Thanh Khê Đông, 
Thanh Khê Tây và Xuân Hà trong tháng 
12/2022. Với mục đích tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân 
trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy và hướng 
dẫn ngư dân dịch chuyển nhận thức thành 
hành động thông qua việc giảm thiểu phát 
thải rác nhựa đồng thời thu gom và mang 
rác thải sinh hoạt từ biển vào đất liền.

Tổng cộng 350 tàu cá bao gồm 100 tàu 
đánh bắt xa bờ (chiều dài trên 6m) và 250 
tàu đánh bắt gần bờ (thuyền thúng) trên 
địa bàn quận đã tham gia thực hiện ký 
cam kết và gắn bảng nội quy giảm thiểu 
rác thải nhựa và mang rác từ biển vào bờ.
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Dự án cũng hỗ trợ các vật dụng và trang 
bị cần thiết cho ngư dân để thực hiện việc 
thu gom và mang rác vào bờ:
• Đối với thuyền thúng: 250 vợt vớt rác thải 
cầm tay và 250 túi lưới đựng rác thải.
• Đối với thuyền đánh bắt xa bờ: trang bị 
100 túi lưới đựng rác thải.
• Trang bị và lắp đặt 08 thùng rác (bao gồm 
04 thùng rác 2 ngăn chứa rác thải tái chế 
và ngư cụ hỏng, và 04 thùng rác 240l) dọc 
sông Phú Lộc để làm điểm tập kết rác cho 
ngư dân.

Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ và thúc 
đẩy sáng kiến “Dòng sông xanh” của Tổ 
cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và 
bảo vệ môi trường quận Thanh Khê thông 
qua việc hỗ trợ kinh phí nhiên liệu cho 05 
tàu của Tổ để thực hiện việc định kỳ thu 
gom rác thải khu vực cửa sông Phú Lộc 
hàng tháng.
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Tham vấn nhãn sinh thái cho các quầy hàng tại chợ Hàn - Đà Nẵng 
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2022  

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong “Kế 
hoạch triển khai thực hiện mô hình 

thí điểm Chợ giảm thiểu rác thải nhựa tại 
chợ Hàn năm 2022”. Vào ngày 7/12/2022, 
Dự án đã phối hợp với Sở Công thương Đà 
Nẵng tổ chức Họp tham vấn các bên liên 
quan để góp ý và hoàn thiện cho Báo cáo 
“Xây dựng bộ tiêu chí quầy hàng sinh thái 
cho các quầy hàng tại chợ Hàn, Thành phố 
Đà Nẵng”. Kết luận tại cuộc họp, lãnh đạo 
Sở Công thương Đà Nẵng đã thống nhất 
và chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn 
thiện và tham mưu Sở ban hành Quyết 
định quy định về bộ tiêu chí đánh giá quầy 
hàng sinh thái và áp dụng triển khai thí 
điểm cho chợ Hàn trong quý I năm 2023.
Trước đó, vào tháng 11/2022; Dự án cũng 
đã phối hợp với Ban quản lý chợ Hàn đã 
thực hiện việc vận động 18 tiểu thương 
chợ Hàn (nhóm nòng cốt) ký Cam kết 
tham gia mô hình “Quầy hàng sinh thái” 
và giảm thiểu túi ni lông dùng một lần 
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tại chợ Hàn. Các quầy tiểu thương cũng 
nhận được các hỗ trợ từ Dự án để tham 
gia thí điểm nhãn sinh thái như: được hỗ 
trợ thiết kế và lắp đặt các Bảng hiệu (kèm 
đèn led tiết kiệm năng lượng) của “Quầy 
hàng sinh thái”; được cung cấp các vật 
dụng đựng hàng hóa thân thiện với môi 
trường để thay thế túi ni lông dùng một 
lần (thùng Mica cỡ lớn, túi vải, túi giấy, sọt/
rổ tre); và được cung cấp các sản phẩm 
truyền thông về giảm nhựa và bảo vệ môi 
trường (quạt giấy).

Tổng kết cuộc thi Công sở và Trường học Xanh - Sạch - Sáng
tại huyện miền núi A Lưới 
Mã hoạt động: 3.4.2.1_2022  

Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, 
người lao động, đoàn viên, thanh niên, 
học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa 
bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi 

trường, thực hiện nếp sống thân thiện với 
môi trường; huyện đoàn A Lưới đã phối 
hợp với Dự án phát động cuộc thi “Công 
sở và trường học Xanh - Sạch - Sáng - Bốn 
mùa hoa” năm 2022.

Để đáp ứng các tiêu chí tham gia cuộc thi, 
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Hội thảo tham vấn giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ bãi chôn lấp 
HồngThượng, huyện A Lưới
Mã hoạt động: 3.3.2.6_2022 

Ngày 6/10/2022, Dự án đã phối hợp với 
UBND huyện A Lưới tổ chức Hội thảo 

Tham vấn giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
từ bãi chôn lấp (BCL) Hồng Thượng. Buổi 
hội thảo có sự tham gia và đóng góp ý 
kiến của 23 đại biểu thuộc các phòng ban 
huyện A Lưới, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Dự án và 
nhóm tư vấn. Sau khi tiếp thu ý kiến thảo 
luận và các góp ý từ hội thảo, tư vấn đã 
hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khảo sát 
và đề xuất các giải pháp giúp giảm thiểu ô 
nhiễm BCL Hồng Thượng.

các cơ quan/đơn vị và trường học trên địa 
bàn huyện A Lưới được yêu cầu phải thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể về 
bảo vệ môi trường như: không sử dụng 
chai nhựa dùng một lần trong tất cả các 
cuộc họp tại đơn vị; thực hiện thu gom 
và phân loại rác thải tại nguồn; thiết kế 
và trồng cây xanh/hoa trong khuôn viên 

trụ sở/trường học; quy định và phát động 
cán bộ/nhân viên/giáo viên/học sinh giảm 
thiểu sử dụng túi ni lông và các sản phẩm 
nhựa dùng một lần...; sau đó sẽ tổng hợp 
các nỗ lực thay đổi tại đơn vị mình bằng 
clip và hình ảnh minh hoạ cho Ban tổ chức 
cuộc thi.

Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tham 
gia của 56 đơn vị gồm 15 Cơ quan, công 
sở; 13 Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn và 
28 trường học trên địa bàn toàn huyện. 
Nhiều ý tưởng, mô hình hay như: chương 
trình  “1 triệu túi giấy an sinh - Thân thiện 
với môi trường” ; “hố ủ rác hữu cơ”; “thùng 
phân loại rác thải”, “thùng thu gom túi ni 
lông sạch” đã được các cơ quan/đơn vị/
trường học triển khai thực hiện.  
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Theo đó, các giải pháp được đề xuất bao 
gồm: 
(1) Xử lý, cải tạo BCL Hồng Thượng hiện tại 
để trở thành bãi hợp vệ sinh và tiếp tục 
vận hành vì bãi vẫn còn sức chứa. 
(2) Đào bóc rác cũ, vận chuyển đi và xử lý 
bằng phương pháp đưa tới xử lý tại Khu xử 
lý Đông Sơn
(3) Đào bóc tách rác cũ từ BCL Hồng 
Thượng và đưa tới xử lý Nhà máy đốt rác 

Phú Sơn: Đây cũng là phương án được 
đánh giá là khả thi nhất để thực hiện.

Nhóm tư vấn đã xây dựng chi tiết phương 
án xử lý rác bằng phương án đốt và hoàn 
thiện báo cáo tiến tới bàn giao cho địa 
phương làm cơ sở cho việc lên kế hoạch và 
nguồn vốn thực hiện công tác giảm thiểu 
ô nhiễm của BCL Hồng Thượng trong thời 
gian tới. 

Cải thiện hệ thống thu gom rác thải tại huyện A Lưới
Mã hoạt động: 3.3.2.3_2022

Để góp phần cải thiện và mở rộng hệ 
thống thu gom tại huyện miền núi 

A Lưới, đầu tháng 10/2022 Dự án đã bàn 
giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện A Lưới 50 thùng rác 120 lít phục vụ 
công tác thu gom, phân loại tại các khu 
vực công cộng; 100 thùng 60 lít đặt tại các 
cơ quan công sở; 10 xe đẩy tay hỗ trợ thu 
gom rác tại các tuyến đường mở rộng ở xã 
Hồng Kim và xã Quảng Nhâm. Trong thời 
gian tới, địa phương sẽ tiếp tục sử dụng 
ngân sách sự nghiệp môi trường để hoàn 
thiện hơn hệ thống thu gom tại huyện A 
Lưới, góp phần xây dựng huyện miền núi 
xanh - sạch và giảm thiểu tối đa việc thất 
thoát rác ra môi trường.  

© WWF-Việt Nam

Tập huấn cho nhóm du lịch cộng đồng huyện A Lưới
Mã hoạt động: 3.3.2.2_2022  

Từ ngày 10-13/10/2022 Dự án đã thực 
hiện tập huấn đào tạo nguồn về truyền 

thông bảo vệ môi trường và rác thải nhựa 

cho 85 đại diện từ các đơn vị, cá nhân kinh 
doanh du lịch cộng đồng tại A Lưới. Các 
học viên sau khi tham gia tập huấn sẽ áp 
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dụng vào các hoạt động vận hành tại đơn 
vị mình và là 1 tuyên truyền viên cho du 
khách về bảo vệ môi trường và giảm rác 
thải nhựa.

Cũng tại lớp tập huấn này, Dự án kết hợp 
nội dung về hướng dẫn phân loại rác, sản 
xuất và ứng dụng vi sinh bản địa (IMO) 
trong đời sống và xử lý rác thải. Sau khi 
kết thúc đợt tập huấn, các nhóm du lịch 
cộng đồng đã bước đầu ứng dụng IMO 
tạo thành các sản phẩm phục vụ du lịch 
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Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa
thành phố Hà Tĩnh 2022-2023
Mã hoạt động: 3.3.1.1_2022 

Ngày 28/10, UBND thành phố Hà Tĩnh 
đã tổ chức hội thảo đánh giá các 

hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trên 
địa bàn và tham vấn kế hoạch hành động 
giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 2022-
2023. Hội thảo có sự tham gia của 48 
đại biểu thuộc các phòng ban trực thuộc 

thành phố. Các ý kiến đóng góp và đề xuất 
của các phòng ban là cơ sở để Thành phố 
xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2023. 

Ngày 09/12/2022, UBND thành phố 
Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 2998/
UBND-TNMT về việc triển khai kế hoạch 
hành động về quản lý rác thải nhựa năm 
2022-2023, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc 
thành phố thực hiện kế hoạch giảm nhựa.

như nước quả lên men hay ứng dụng IMO 
trong xử lý rác thải hữu cơ và chất thải 
chuồng trại. 

© Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh
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Tăng cường thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Tĩnh 
Mã hoạt động: 3.3.2.4_2022 

Trong nỗ lực thu gom bao bì thuốc Bảo 
vệ thực vật (BVTV) trên đồng ruộng 

nhằm hạn chế tối đa việc thất thoát rác 
thải nhựa và rác thải nguy hại ngoài môi 
trường, trong năm 2022 Dự án đã phối 
hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) và Hội Nông dân thành phố Hà 
Tĩnh thực hiện xây dựng 105 bể chứa có 
thể tích 0,5-0,6 m3 trên đồng ruộng; cung 
cấp 80 bộ dụng cụ bảo hộ lao động (quần 
áo bảo hộ, mũ, ủng, kính, khẩu trang, 
bao tay); hỗ trợ 08 thiết bị vận chuyển vỏ 
bao bì thuốc BVTV về nơi tập kết để vận          
chuyển đi xử lý. Các bể chứa tại các địa 
bàn khác trong phạm vi thành phố sẽ 
được đầu tư bởi UBND thành phố và các 
phường xã. 

Trong thời gian tới, Dự án tiếp tục hỗ trợ 
xây dựng 08 bể tập trung vỏ bao bì thuốc 

© WWF-Việt Nam

BVTV trước khi vận chuyển đi xử lý. Hội 
Nông dân có trách nhiệm thu gom vỏ 
bao bì từ các bể nhỏ trên đồng ruộng về 
bể chứa tập trung, trung chuyển rác thải. 
Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện 
hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 
gom, xử lý toàn bộ vỏ bao bì thuốc BVTV 
theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân rộng mô hình phân loại rác hộ gia đình và xử lý rác hữu cơ
tại Hà Tĩnh, A Lưới
Mã hoạt động: 3.3.2.4_2022 

Từ tháng 8 - 12/2022, Dự án đã phối 
hợp cùng phòng TNMT và Hội LHPN tại 

các địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện 
A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện mô 
hình phân loại rác, xử lý rác hữu cơ sau 
phân loại. Các mô hình đã hoạt động và có 
nhiều tác động tích cực và là cơ sở để địa 
phương nhân rộng mô hình. 
1. Mô hình phân loại rác hộ gia đình đã 

được phổ biến tại 15 phường xã trên địa 
bàn thành phố Hà Tĩnh. Nhờ những kiến 
thức về PLR, sản xuất và ứng dụng Vi sinh 
bản địa (IMO), các hội viên Hội LHPN thành 
phố dã áp dụng để xử chăn nuôi và xử lý 
rác thải hữu cơ hộ gia đình. Thông qua các 
nội dung chia sẻ trong từng chi hội của 
từng phường xã, ngày càng có thêm nhiều 
hội viên tham gia mô hình phân loại rác 
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Điểm trung chuyển xanh đầu tiên tại Phú Yên 
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2021

Nhằm cải thiện công tác quản lý rác 
thải tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, Dự 

án đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tuy 
An xây dựng khu vực trạm tập kết rác thải 
tại xã An Mỹ. Dự án đã hỗ trợ địa phương 
xây dựng 1 điểm trung chuyển rác thải 
diện tích 60 m2 (có tường tôn bao quanh 
và đổ nền bê tông hạn chế rò rỉ rác thải và 
nước thải), 12 xe đẩy tay dung tích 660 lít 
để thu gom rác, lắp đặt 02 camera giám 
sát tại khu vực để nâng cao công tác quản 
lý và xử phạt các hành vi đổ rác không 
đúng quy định. Đồng thời, Dự án cũng 
hỗ trợ vẽ tranh tường tuyên truyền bảo 
vệ môi trường, phân loại rác và giảm rác 
nhựa tại khu vực tường tôn bao quanh 
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và đạt được hiệu quả cao trong xử lý rác 
thải hữu cơ từ sinh hoạt của hộ gia đình 
và chất thải từ chăn nuôi chuồng trại.
2. Tại A Lưới, phong trào mỗi nhà 1 hố rác 
hữu cơ, mỗi hố rác 1 cây xanh đã được 
phát động, khuyến khích các hộ gia đình 
phân loại rác, sử dụng rác hữu cơ để trồng 
cây. Kết hợp thêm kiến thức từ sản xuất 
và ứng dụng của Vi sinh bản địa (IMO), các 
hộ gia đình trên địa bàn các phường xã 
thuộc huyện A lưới đã áp dụng phân hữu 
cơ tự sản xuất vào trồng trọt, chăn nuôi và 
xử lý chất thải chuồng trại. Bước đầu sản 
xuất IMO đơn giản, hiệu quả cao là yếu tố 
quan trọng trong việc khích lệ các hộ gia 
đình tham gia và nhân rộng mô hình ra 
toàn huyện.

điểm trung chuyển và trồng 5 cây xanh 
tạo cảnh quan tại khu vực. 

Công trình đã được bàn giao cho chính 
quyền xã An Mỹ vào tháng 12/2022 để 
vận hành, giám sát và báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường tại điểm trung chuyển 
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xanh. Đây là một mô hình nhận được 
nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của 
không chỉ chính quyền mà cả bà con nhân 
dân sinh sống tại các khu vực. Trước khi 
có điểm trung chuyển xanh thì khu vực 
này thường xuyên xảy ra hiện tượng đổ 
rác bừa bãi, đốt rác lộ thiên, gây mất mỹ 
quan đô thị và ảnh hưởng tới chất lượng 

cuộc sống của người dân. Mô hình điểm 
trung chuyển xanh (hay còn gọi là điểm 
tập kết xanh) đầu tiên được thực hiện tại 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào 
tháng 7/2021. Đến nay, với nguồn lực từ 
Dự án, mô hình này đã được nhân rộng ra 
thêm 6 điểm tại các địa bàn Dự án khác 
như Rạch Giá, A Lưới, Phú Yên... 

Cùng Phú Yên thí điểm mô hình phân loại rác và xử lý rác sau phân loại 
Mã hoạt động: 3.3.2.1_2022

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa 5 
bên gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường 

(TN&MT) tỉnh Phú Yên, UBND thành phố 
Tuy Hòa, Công ty Cổ phần môi trường đô 
thị Phú Yên (Urenco Phú Yên), Trung tâm 
Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) và Dự 
án về việc thực hiện mô hình phân loại 
rác tại chợ phường 7, thu gom riêng rác 
hữu cơ và ủ phân compost tại Bãi rác Thọ 
Vức, GreenHub và Dự án đã hỗ trợ xây 
dựng 5 bể ủ compost có thể tích 10m3/bể 
trong năm 2022. Urenco Phú Yên sẽ tiếp 
tục thi công mái che khu vực ủ, huy động 
nguồn lực để thực hiện thu gom riêng 

và nhân công sản xuất phân bón từ rác 
hữu cơ của chợ Phường 7. Dự kiến trong 
tháng 2/2023 mô hình sẽ bắt đầu triển 
khai, thời gian thực hiện thí điểm mô hình 
là 6 tháng. Urenco Phú Yên sẽ báo cáo 
các kết quả vận hành mô hình tới UBND 
thành phố Tuy Hoà, Sở TN&MT tỉnh Phú 
Yên để làm cơ sở cho việc hỗ trợ, duy trì 
và xây dựng cơ chế về giá cho việc thực 
hiện phân loại rác ở các quy mô lớn hơn. 

Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp nhận 
thêm rác thải hữu cơ sau phân loại của 
150 Hộ gia đình trên địa bàn phường 7 để 
ủ compost. Việc phối hợp giữa mô hình 
chợ và hộ gia đình phường 7 là bước thử 
nghiệm về việc phân loại rác tại nguồn và 
thu gom riêng, qua đó đánh giá hiệu quả 
xử lý và chi phí của mô hình nhằm xây 
dựng phương án quản lý phù hợp hơn 
khi mở rộng quy mô phân loại rác theo 
lộ trình đã quy định tai Luật Bảo vệ Môi 
trường 2022.

© WWF-Việt Nam
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Nhân rộng mô hình phân loại rác, xử lý rác hữu cơ trên địa bàn
tỉnh Phú Yên
Mã hoạt động: 3.3.2.3_2021 

Tại Phú Yên, mô hình phân loại rác 
được thực hiện tại nhiều địa điểm với 

nhiều đối tác khác nhau xuyên suốt năm 
2022. Đến nay các mô hình đều đang được 
thực hiện thuận lợi, bước đầu đạt các kết 
quả tích cực và có sự tham gia vận hành 
chủ động của các đối tác địa phương, đặc 
biệt là có sự ủng hộ của cộng đồng. Trong 
tháng 12/2022, Dự án tiếp tục đồng hành 
cùng các đối tác địa phương thực hiện mở 
rộng các mô hình này. Chi tiết gồm có:
• Mô hình PLR tại nguồn và sử dụng thùng 
ủ rác hữu cơ phối hợp cùng Hội LHPN 
Phường 7 đã được nhân rộng từ 10 hộ 
thêm 20 hộ trong tháng 12/2022. Sau khi 
đánh giá và ghi nhận các kết quả tích cực 
từ 10 hộ tham gia đầu tiên trong tháng 
7/2022, Dự án tiếp tục hỗ trợ thêm 20 
thùng ủ phân quy mô hộ gia đình bàn giao 
cho Hội LHPN Phường 7 để nhân rộng 
thêm cho các hộ thuộc tổ phân loại rác 
của phường.  
• Hỗ trợ 4 thùng ủ compost dung tích 700 
lit/thùng cho Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Phú Hòa để xử lý rác hữu 
cơ quy mô cộng đồng tại các khu vực dân 
cư N03, N07 và chợ Bầu Đục thuộc thị trấn 
Phú Hòa. Mô hình không chỉ góp phần xử 
lý rác hữu cơ ở quy mô cộng đồng, góp 
phần giảm áp lực rác mà hệ thống thu 
gom phải xử lý, mà còn giúp nâng cao ý 
thức chung tay xử lý rác và bảo vệ môi 

trường từ người dân. Mô hình hiện đang 
được giao cho Hợp tác xã Đồng Din vận 
hành. Sản phẩm phân bón sẽ được sử 
dụng cho các công trình cây xanh của thị 
trấn hoặc cung cấp miễn phí cho các hộ 
gia đình có nhu cầu sử dụng. 
• Tập huấn PLR cho các hộ gia đình thuộc 
xã An Phú được thực hiện trong tháng 
11/2022 nằm trong khuôn khổ hợp tác hỗ 
trợ của Dự án với sáng kiến từ xã đoàn 
An Phú nhằm thu gom rác hữu cơ được 
phân loại riêng để thí điểm nuôi trùn quế. 
Hiện nay Đoàn Thanh niên xã An Phú 
đang thực hiện thu gom và xử lý khoảng 
60-100kg rác hữu cơ từ chợ An Phú hàng 
ngày. Trong thời gian tới với khả năng 
nhân rộng của mô hình, dự kiến sẽ tiếp 
tục mở rộng thu gom thêm lượng rác hữu 
cơ từ các hộ kinh doanh và hộ gia đình lân 
cận thông qua lớp tập huấn tháng 11 vừa 
qua và các hoạt động tuyên truyền tại địa 
phương. 
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Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao vai trò của phụ nữ
trong quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa 
Mã hoạt động: 3.4.1.1_2022

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN) tỉnh Phú Yên, ngày 17-

18/11/2022, Dự án đã tổ chức thành công 
hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và tăng 
cường vai trò của Phụ nữ trong quản lý 
và giảm thiểu rác thải nhựa. 50 đại biểu 
từ hội LHPN các địa bàn dự án như Côn 
Đảo, Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tĩnh, A Lưới, 
Phú Yên, Cù Lao Chàm, Thừa Thiên Huế 
và các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng 

làm về lĩnh vực rác thải. Hội thảo là cơ hội 
để các đại biểu tham dự chia sẻ các bài 
học kinh nghiệm, thành tựu và cả những 
khó khăn trong quá trình tham gia quản 
lý và giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời, 
đây cũng là dịp để tôn vinh những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của các chị em phụ nữ 
trong việc giải quyết vấn đề nóng hổi và 
cũng rất khó khăn của cuộc sống hiện tại 
- vấn đề về quản lý rác thải sinh hoạt. 

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, 
chuyến thăm quan thực địa các mô hình 
điển hình tốt tại Phú Yên cũng đã được tổ 
chức: mô hình làm nước tẩy rửa enzym từ 
rác hữu cơ (vỏ trái cây) bởi Hội LHPN xã 
Bình Ngọc, mô hình nuôi trùn quế từ rác 
hữu cơ chợ bởi Đoàn Thanh niên xã An 
Phú, mô hình ủ phân hữu cơ quy mô cộng 
đồng bởi Hợp tác xã Đồng Din.

Những điểm sáng từ mô hình Trường học không rác thải nhựa 
Mã hoạt động: 3.4.2.4_2021 và 3.4.2.6_2021

Quý 4 - 2022 đánh dấu mốc quan 
trọng trong tiến trình thực hiện 

thí điểm mô hình trường học không rác 
thải nhựa tại tất cả các địa bàn đô thị. 
Tại Thanh Khê, 3 trường đã ban hành Kế 
hoạch hành động (KHHĐ) giảm rác nhựa 
đã triển khai hầu hết các hoạt động đặt 
ra với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Xây 
dựng năng lực thích ứng (CAB) và Dự án. 
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Giáo viên và học sinh được cung cấp rất 
nhiều thông tin bổ ích và tham gia các 
hoạt động thực hành như kiểm toán rác, 
làm vườn với kỹ thuật ủ phân hữu cơ và 
sản xuất vi sinh bản địa (IMO), tổ chức 
các cuộc thi rung chuông vàng, cuộc thi 
kiến thức về vấn đề môi trường và rác thải 
nhựa... Mô hình cũng được tiếp tục nhân 
rộng tại 3 trường mới ở quận Thanh Khê. 
Tương tự như vậy, các hoạt động được 
triển khai mạnh mẽ tại 5 trường đã ban 
hành KHHĐ và mô hình tiếp tục được 
nhân rộng ở 8 trường khác trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên. Ở Rạch Giá, mô hình được 

vận hành tốt tại 5 trường và dự kiến trong 
học kỳ II của năm học 2022-2023 sẽ tiếp 
tục mở rộng thêm các trường khác. 

Đặc biệt, tất cả các trường tham gia mô 
hình đều đã ban hành nội quy/chính sách 
liên quan tới giảm nhựa, tập trung vào 
các nội dung chính: không in ấn banner/
poster bằng bạt nhựa, không sử dụng chai 
nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, 
không thả bóng bay trong các ngày lễ tại 
trường, không hoặc hạn chế sử dụng vỏ 
ni-lông bọc sách vở, cắt giảm tối đa nhựa 
dùng một lần tại căng-tin trường.
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HỢP PHẦN
THUỶ SẢN VÀ
KHU BẢO TỒN BIỂN
(BMU)
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Giám sát rác thải nhựa trên bãi biển lần thứ 8

Giám sát rác thải nhựa trên bề mặt rạn san hô lần thứ 2

Mã hoạt động: 4.5.1.1_2022

Mã hoạt động: 4.5.1.1_2022

Trong khuôn khổ hợp tác giữa WWF-
Việt Nam, IUCN, GreenHub cùng 11 

Khu bảo tồn biển trên cả nước, hoạt động 
giám sát rác thải tại các bãi biển ở Việt 
Nam bước vào năm thứ tư của chương 
trình. Với sự tài trợ của Dự án, VQG Phú 
Quốc, VQG Côn Đảo và KBTB Cù Lao Chàm 
đã hoàn thành đợt giám sát thứ tám 
(mùa 2 năm 2022) lần lượt vào các ngày 
26-28/10, 15-17/11, 13-15/11. Tổng khối 
lượng rác thu được từ các mặt cắt thực 
hiện giám sát ở VQG Phú Quốc là 59,9kg, 
ở VQG Côn Đảo là 99,23kg, ở KBTB Cù 

Áp dụng phương pháp giám sát rác 
thải nhựa trên bề mặt rạn san hô đã 

được học trong Khóa tập huấn tích hợp 
nâng cao năng lực quản lý hiệu quả Khu 
bảo tồn biển/Vườn quốc gia tại Việt Nam, 
các cán bộ thuộc VQG Phú Quốc, VQG 
Côn Đảo và KBTB Cù Lao Chàm đã thực 
hiện đợt giám sát thứ hai vào tháng 10 
và tháng 11 năm 2022. Đợt kiểm toán 
cuối năm 2022 cho kết quả rác thải nhựa 
trên các vùng rạn ở Phú Quốc chiếm 78% 
về khối lượng, ở Côn Đảo chiếm 83% về 
số lượng và 79% về khối lượng, ở Cù Lao 
Chàm là 67% về số lượng và 27% về khối 
lượng.

© CLC MPA

Lao Chàm là 350,2kg. Trong thành phần 
rác thải trên bãi biển, rác thải nhựa vẫn 
chiếm phần lớn với gần 70 - 80% về mặt 
khối lượng, và hơn 90% về mặt số lượng.

© VQG Côn Đảo
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Thu gom rác thải biển trên rạn san hô

Tập huấn kỹ năng kể chuyện bằng video cho cán bộ
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Mã hoạt động: 4.5.1.1_2022

Mã hoạt động: 4.5.1.1_2022

Tiếp nối hoạt động giám sát rác thải 
nhựa trên bề mặt rạn san hô, hoạt 

động thu gom rác thải dưới nước được 
tiếp tục thực hiện ở cả 3 Khu bảo tồn biển 
(KBTB). Trong năm 2022, Phú Quốc và Cù 
Lao Chàm đã hoàn thành hai đợt thu gom 
với tổng khối lượng rác thu gom được lần 
lượt là 1.859,2kg và 35kg. Riêng Côn Đảo 
triển khai chương trình thu gom rác trên 
7 vùng rạn san hô trong 21 ngày làm việc, 
rải rác trong Quý 2, Quý 3 và Quý 4, với 
tổng lượng rác thu gom được là 1.931kg. 

Ngày 07 và 08/10/2022, Dự án đã tổ 
chức Khóa tập huấn “Kỹ năng kể 

chuyện bằng video” cho 24 cán bộ Ban 
Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Chương 
trình này nhằm bổ trợ kỹ năng truyền 
thông cho các cán bộ Vườn, để có thể 
truyền tải thông điệp về giảm sử dụng 

Như vậy, hoạt động làm vệ sinh trên rạn 
san hô của 3 KBTB trong năm 2022 đã góp 
phần thu gom 3.825kg rác thải đại dương.

© CLC MPA

© WWF-Việt Nam

nhựa một lần và giảm thiểu tối đa các sản 
phẩm nhựa cho khách du lịch, người dân 
khi tham quan đến Vườn Quốc gia một 
cách hiệu quả. Qua khóa tập huấn học 
viên được học và thực hành kỹ năng kể 
chuyện bằng video: cách quay phim bằng 
điện thoại một cách bài bản, kỹ thuật cắt 
ghép và chỉnh sửa hình ảnh, xây dựng ý 
tưởng và thông điệp truyền thông; thực 
hiện quay phim và được chuyên gia chỉnh 
sửa trực tiếp các video. Trong suốt 2 ngày 
tập huấn, học viên có thể tự làm các đoạn 
phim ngắn về truyền thông giảm nhựa, 
bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái 
rừng tại Côn Đảo với nhiều cảnh quay 
sáng tạo và đa dạng. Kết thúc khóa tập 
huấn, các cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo 
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Hội thảo “Thực hành phân loại rác thải tại nguồn và giảm rác nhựa 
trong hoạt động kinh doanh” tại Côn Đảo
Mã hoạt động: 4.5.3.1_2022

Ngày 23/12/2022, Dự án phối hợp với 
UBND Côn Đảo tổ chức Hội thảo 

“Thực hành phân loại rác và giảm thiểu 
rác thải nhựa trong hoạt động kinh 
doanh” tại Côn Đảo, với sự tham dự của 
Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, đại 
diện lãnh đạo Vườn Quốc gia Côn Đảo, 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn 
Đảo, đại diện các sở ban ngành, cùng hơn 
51 đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, vận tải 
(Cano), cà phê, nhà hàng và khách sạn, 
cửa hàng hoa,…

Doanh nghiệp là nhân tố then chốt tạo ra 
các tác động kinh tế - xã hội - môi trường 
đến Côn Đảo, để vừa thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo mục 
tiêu bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ 
sinh thái biển tại Côn Đảo. Chủ đề của hội 
thảo nhằm đưa ra thực trạng ô nhiễm rác 
thải nhựa và quản lý rác thải tại Côn Đảo, 
đồng thời đại diện các doanh nghiệp cũng 
có cơ hội chia sẻ về những nỗ lực giảm 
thiểu rác thải nhựa và thực hiện phân 
loại rác trong hoạt động kinh doanh của 
mình. Tại phiên thảo luận, các đại biểu 

© WWF-Việt Nam

đã thực hiện được ít nhất 5 đoạn phim 
ngắn về giáo dục môi trường, du lịch sinh 
thái bền vững, câu chuyện về giảm sử 
dụng nhựa 1 lần, tác hại của rác thải nhựa 
với đại dương. Khóa tập huấn cũng đã tạo 

được sự tham gia tích cực của học viên 
trong việc quảng bá thông điệp “Côn Đảo 
điểm đến giảm nhựa” đến nhiều kênh 
truyền thông.

đã nêu lên những thách thức, khó khăn 
trong việc chuyển đổi phiên bản “xanh 
hơn” và đề xuất các giải pháp thực thi, 
hành động cùng chính quyền địa phương 
để thực hiện tốt các quy định về phân loại 
rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa 
phù hợp với bối cảnh của Côn Đảo.

Kết thúc hội thảo, đại diện các doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn & 
du lịch và đại diện vận tải (ca nô) đã ký 
cam kết thực hiện thực hành giảm thiểu 
rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn, 
hướng tới xây dựng Côn Đảo trở thành 
điểm đến không rác thải nhựa trong tự 
nhiên vào năm 2030 .
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Thu gom rác thải đại dương tại các bãi biển công cộng tại Côn Đảo
Mã hoạt động: 4.5.1.3_2022

Với đặc thù thời tiết tại Côn Đảo, mùa 
gió chướng từ tháng 10 đến tháng 2 

năm sau, chính vì thế lượng rác thải từ 
đại dương đã theo mùa gió ồ ạt trôi dạt 
vào các bãi biển: bãi Đầm Trầu, dọc tuyến 
cảng bến Đầm, tuyến trung tâm-Bãi Nhát 
và tuyến bãi Vông-Suối Ớt.

Quý 3 & Quý 4 năm 2022, Thực hiện thỏa 
thuận hợp tác thu gom rác thải đại dương 
tại các bãi biển công cộng ở Côn Đảo với 
Dự án, Ban Quản lý công trình công cộng 
(CTCC) huyện Côn Đảo đã tăng cường thu 
gom được hơn 1.570 m3 rác trong 27 ngày 
làm việc, trung bình thu gom 58.15m3 rác/ 

© WWF-Việt Nam

ngày. Trong tổng số lượng rác đại dương 
được thu gom, chiếm khoảng 70% là rác 
thải nhựa: bình nước nhựa, phao xốp, 
phao nhựa, lưới đánh bắt cá, túi nilon... 
và phần còn lại là các loại rác khác như: 
rác cao su, gỗ cây, xác tàu thuyền đánh 
cá, rác thủy tinh, rác điện tử, pin. Tại các 
bãi biển công cộng, một số lượng lớn rác 
thải từ đại dương dạt vào và bị chôn lấp 
dưới cát nhưng chưa có phương án thu 
gom và xử lý. Công tác thu gom và xử lý 
rác đại dương đã góp phần làm sạch và 
giảm bớt một phần lượng rác đại dương 
tích lũy vào bãi biển công cộng tại Côn 
Đảo. 

Năm 2023, Dự án tiếp tục hợp tác cùng 
Ban Quản lý CTCC huyện Côn Đảo thực 
hiện thu gom rác thải đại dương để đảm 
bảo lượng rác thải đại dương không bị tồn 
đọng quá tải và khuyến khích Ban Quản lý 
CTCC thực hiện phân loại rác thải để tìm 
hướng xử lý các loại rác thải đại dương 
một cách phù hợp.

Triển khai chương trình truyền thông phân loại rác tại nguồn và giảm 
thiếu rác thải nhựa tại hộ gia đình
Mã hoạt động: 4.4.3.2_2022

Trong Quý 4/2022, Mô hình “Khu dân 
cư giảm rác thải nhựa và phân loại rác 

tại nguồn” với sự phối hợp thực hiện giữa 
Dự án và Phòng Tài nguyên & Môi trường 

huyện Côn Đảo, đã thực hiện được 7 buổi 
truyền thông về phân loại rác thải tại hộ 
gia đình cho 5 khu dân cư với 240 hộ dân 
tham dự. 
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Tiếp tục triển khai chương trình truyền thông phân loại rác tại nguồn 
cho hộ gia đình
Mã hoạt động: 4.2.1.2

Dự án phối hợp với Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Phú Quốc (ONRE) đã 

tổ chức mỗi chuỗi hoạt động nâng cao 
nhận thức về phân loại rác tại nguồn ở 
cấp cộng đồng liên tục được triển khai tại 
Dương Tơ và Dương Đông, với nội dung 
chi tiết như sau:

Nội dung tuyên truyền nhằm hướng dẫn 
người dân nhận biết các loại rác thải sinh 
hoạt tại hộ gia đình; cách phân loại rác 
thải thành 3 loại rác hữu cơ, rác tái chế và 
rác thải còn lại theo qui định chung của 
địa phương; giới thiệu một số phương 
pháp xử lý rác thải tại hộ gia đình; đồng 
thời qua buổi tuyên truyền cũng khuyến 
khích người dân đăng ký thực hành các 
hành động giảm nhựa và phân loại rác 
tại hộ gia đình; mô hình ngôi nhà xanh 
thu gom rác tái chế và giảm sử dụng túi 
nilong khi đi chợ. Để hướng dẫn các hộ 
gia đình thực hành phân loại rác tại nhà, 
Dự án đã hỗ trợ 1.300 tờ rơi hướng dẫn 
phân loại rác tại nguồn cho các hộ dân tại 
Côn Đảo.

Dự kiến trong năm 2023, Dự án sẽ tiếp tục 
hỗ trợ khu dân cư số 5 để hình thành mô 
hình điển hình “Khu dân cư giảm nhựa và 
phân loại rác tại nguồn”, từ đó sẽ nhân 
rộng mô hình đến các Khu dân cư khác 
trong địa bàn huyện Côn Đảo

• Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022, 
9 cuộc họp cộng đồng đã được tổ chức với 
sự tham gia của 168 người dân địa phương
• Vào ngày 1/11/2022, 1 cuộc họp cộng 
đồng đã được tổ chức với sự tham gia của 
23 người dân địa phương. 

Các cuộc họp này đã cung cấp thông tin 
cho người dân địa phương về Luật Môi 
trường số 77/2020/QH14 và Nghị định số 
45/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, cũng như kêu gọi hành động 
phân loại rác thải tại nguồn và giảm nhựa 
sử dụng một lần.
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Sơ kết mô hình truyền thông vận động cộng đồng phân loại rác và giảm 
nhựa thông qua phương pháp giáo dục hành động (GDHĐ) ở Phú Quốc
Mã hoạt động: 4.2.3.3

Phương pháp GDHĐ là một phương 
pháp thực tiễn thúc đẩy các sáng kiến 

tại chỗ - dựa trên hành động tự nguyện, 
tự lực giúp người dân địa phương thực 
hiện các cải thiện ngay lập tức, dựa trên 
kinh nghiệm và nguồn lực (sức người, sức 
của) sẵn có tại địa phương. Phương pháp 
này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực y 
tế, giáo dục, phát triển nông thôn, phòng 
chống tai nạn thương tích ở trẻ em, nước 
sạch vệ sinh, biến đổi khí hậu… Trong 
khuôn khổ hoạt động dự án, GDHĐ được 
áp dụng để thúc đẩy các hành vi giảm 
nhựa tại hộ gia đình, vì nó cho phép hành 
động ngay bằng những việc làm thực tế 
do mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Xác định phụ nữ là nhân tố quan trọng 
cần được tuyên truyền và vận động để 
tạo nên sự thay đổi trong việc quản lý 
rác thải và giảm rác nhựa tại hộ gia đình, 
Dự án đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ 
nữ thành phố và các cấp cơ sở triển khai 
mô hình “Truyền thông vận động cộng 
đồng phân loại rác và giảm nhựa thông 
qua phương pháp giáo dục hành động”. 
Bắt đầu triển khai từ tháng 1 năm 2022 
với các hoạt động như tập huấn nâng cao 
năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, họp dân và thăm hộ để vận 
động hộ dân đăng ký thực hiện các thực 
hành cải thiện. Thông qua chương trình 
tập huấn, Dự án đã đào tạo và nâng cao 
kỹ năng truyền thông cho 17 báo cáo 

© H.T.D.Thuy / WWF-Việt Nam

viên và 26 tuyên truyền viên của 8/9 xã 
phường của thành phố Phú Quốc; đây là 
đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt để 
triển khai mô hình truyền thông đến cộng 
đồng. Kết quả của các đợt truyền thông từ 
tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, chương 
trình đã vận động thành lập 27 tổ dân cư 
giảm nhựa với tổng số hộ gia đình đăng 
ký tham gia đã vượt hơn 700 hộ . Đánh giá 
từ các đợt thăm hộ cho thấy đa phần các 
hộ đăng ký tham gia đều thực hiện được 
việc phân loại và tận dụng tái chế rác thải 
tại nguồn, cam kết thực hành giảm nhựa, 
đặc biệt là sử dụng túi dùng nhiều lần để 
giảm thiểu túi nilong khi đi chợ.

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Dự án đã 
phối hợp với Hội LHPN thành phố Phú 
Quốc tổ chức hội thảo sơ kết mô hình 
truyền thông vận động cộng đồng phân 
loại rác và giảm nhựa thông qua phương 
pháp GDHĐ với sự tham gia của 80 hội 
viên nòng cốt nhằm chia sẻ kết quả triển 
khai mô hình, đồng thời tạo cơ hội cho các 
hội viên giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn 
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Họp Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương 
trên địa bàn thành phố Phú Quốc
Mã hoạt động: 4.2.2.1

Ngày 22/11/2022, Ban chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch hành động về quản 

lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn 
thành phố Phú Quốc (Ban chỉ đạo) đã 
triển khai cuộc họp tổng kết hoạt động 
theo Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 
23 tháng 12 năm 2021 của UBND thành 
phố Phú Quốc về việc Thực hiện kế hoạch 
hành đồng về quản lý rác thải nhựa đại 
dương năm 2022. Tại buổi họp tổng kết, 
đại diện Phòng TN&MT thành phố đã báo 
cáo kết quả thực hiện được trong năm 
2022 và định hướng hoạt động trong năm 
2023. Các thành viên Ban chỉ đạo đánh 
giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của Dự án 
trong việc triển khai thành công Kế hoạch 
số 652/KH-UBND với nhiều kết quả tiêu 
biểu trong năm 2022, và bày tỏ mong 
muốn Dự án tiếp tục hỗ trợ các đơn vị liên 
quan thực hiện các nhiệm vụ mới trong 
kế hoạch hành động năm 2023. 

© H.T.D.Thuy / WWF-Việt Nam

© Thuý Huỳnh / WWF-Việt Nam

nhau từ kinh nghiệm triển khai thực tiễn, 
nhằm đục kết các bài học bổ ích để nhân 
rộng mô hình trong năm 2023. Tại hội 
thảo, ban tổ chức đã vinh danh các câu 
chuyện truyền cảm hứng, các sản phẩm 
tái chế sáng tạo và các cá nhân xuất sắc 
trong quá trình triển khai mô hình.

Buổi họp tổng kết còn có sự tham gia của 
đại diện chương trình “Thành phố sạch, 
đại dương xanh” với phần trình bày đề 
cương chi tiết của Đề án phân loại rác tại 
nguồn cho thành phố Phú Quốc. Dự kiến 
Đề án này sẽ được hoàn thành và sẵn 
sàng triển khai thí điểm trong năm 2023 
với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình này.
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Lễ phát động mô hình trường học giảm nhựa tại trường
TH-THCS Nguyễn Trung Trực thành phố Phú Quốc 
Mã hoạt động: 4.5.5.1

Ngày 04/12/2022, Dự án phối hợp với 
Phòng Giáo dục & Đào tạo thành 

phố Phú Quốc, Trường TH-THCS Nguyễn 
Trung Trực tổ chức Lễ phát động mô hình 
trường học giảm nhựa. Sự kiện có sự 
tham dự của đại diện Sở Giáo dục & Đào 
tạo Phú Quốc, Ban giám hiệu nhà trường 
cùng toàn thể giáo viên và hơn 600 học 
sinh. Buổi phát động đã cung cấp cho các 
em học sinh những kiến thức về nhựa và 
rác thải nhựa dùng một lần, kết quả hoạt 

© Thuý Huỳnh / WWF-Việt Nam

động kiểm toán rác thải tại trường học 
cũng như thông tin về mô hình trường 
học giảm thiểu nhựa. Thông qua các trò 
chơi tập trung vào phân loại rác thải và 
giảm thiểu nhựa tái sử dụng, các em học 
sinh có cơ hội cùng nhau tìm hiểu về sự 
cần thiết phải thay đổi hành vi về phân 
loại rác tại nguồn, giảm thiểu, tái sử dụng 
và tái chế nhựa tái chế. Sự kiện phát động 
kết thúc với bức tranh tập thể lớn đã được 
vẽ, thể hiện sự cam kết lớn của học sinh và 
giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Trung 
Trực trong việc giải quyết vấn đề rác thải 
nhựa và phấn đấu trở thành ngôi trường 
giảm thiểu rác thải nhựa. 

Sau sự kiện là hàng loạt các hoạt động thú 
vị sẽ được xây dựng và triển khai trong 
năm học 2022-2023 như phát động thiết 
kế poster phân loại rác, chương trình 
ngoại khóa, chương trình truyền thông, 
tiếp bước chương trình thu gom rác thải 
ở trường học, kết hợp ban hành quy chế, 
chương trình hành động. Tất cả những nỗ 
lực nhằm giúp nhà trường quản lý hiệu 
quả rác thải và giảm thiểu rác thải nhựa 
trong trường học.

Mô hình Cá Dép bảo vệ môi trường
Mã hoạt động: 4.2.3.4

Mô hình Cá này dài 3 mét và cao 2 
mét. Nó được làm từ 280 kg dép 

nhựa đã qua sử dụng do một nhóm thanh 

niên tình nguyện thu gom từ bãi biển Phú 
Quốc. Mô hình này là một minh chứng 
cho thế hệ trẻ của Phú Quốc về những 
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Triển khai đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản
Mã hoạt động: 4.1.5.2_2022

Ngày 23/11/2022, Tổng cục Thuỷ sản 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn) đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp 
triển khai Đề án môi trường trong hoạt 
động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 tại 
Cần Thơ (Đề án được phê duyệt theo quyết 
định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022). Xác 
định ngành thuỷ sản vừa là tác nhân, vừa 
là bên bị ảnh hưởng bởi vấn đề rác nhựa 
đại dương, từ khi bắt đầu triển khai năm 
2020, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương tại Việt Nam đã đồng hành cùng 
ngành Thuỷ sản trong nhiều hoạt động 
nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của rác thải 
nhựa. Tại Hội nghị trên đây, đại diện của 
Dự án cũng đã chia sẻ về các nỗ lực đóng 
góp với ngành Thuỷ sản, điển hình như: 
hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động 
ngành thuỷ sản (2020-2021); Chiến dịch 
truyền thông “Xoá bỏ ngư cụ ma” (2021); 

thách thức rác thải nhựa hiện nay và tầm 
quan trọng đối với người dân địa phương 
và khách du lịch trong việc giảm thiểu, tái 
sử dụng và tái chế rác thải nhựa. Trong 
thời gian tới, những đôi giày, dép nhựa 
này sẽ được giặt, sơn phết để làm quà lưu 
niệm cho người dân địa phương và du 
khách. Các khách sạn cũng được khuyến 
khích tái sử dụng chúng như dép trong 
khách sạn. Đây là hoạt động của chương 
trình “Phú Quốc, thiên đường dép nhựa” 
kéo dài 3 tháng, với sự tham gia của Đoàn 
thanh niên địa phương trong phong trào 
giảm thiểu rác thải nhựa biển, trong 
khuôn khổ hỗ trợ từ Dự án.

Thí điểm mô hình tàu thuyền và cảng 
cá thực hiện theo công ước MARPOL tại 
cảng Thọ Quang - Đà Nẵng (2022); Nghiên 
cứu cơ chế thu đổi rác nhựa cho tàu cá: 
kinh nghiệm quốc tế, trong nước và các 
đề xuất chính sách cho Việt Nam (2022-
2023) và nhiều hoạt động hỗ trợ truyền 
thông cũng như các giải pháp giảm nhựa 
với đối tượng ngư dân được Dự án triển 
khai tại nhiều địa phương.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục tìm 
kiếm các cơ hội, nguồn lực để cùng đồng 
hành với Tổng cục Thuỷ sản trong việc 
triển khai đề án Bảo vệ môi trường trong 
hoạt động thuỷ sản, đặc biệt vấn đề quản 
lý rác nhựa đại dương, nhằm đóng góp 
vào nỗ lực chung cải thiện chất lượng môi 
trường, bảo vệ đại dương, sinh kế và sức 
khoẻ của người dân.
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HUẾ - ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA 
Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
(TVA)
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Ra mắt tổ hợp tác ve chai đầu tiên tại thành phố Huế

Ngư dân Huế “Đưa rác về bờ” sau chuyến ra khơi 

Lực lượng lao động phi chính thức 
đóng vai trò hết sức quan trọng trong 

hệ thống thu gom rác thải. Theo nghiên 
cứu của Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở 
miền Trung Việt Nam”, các hoạt động tái 
chế tại thành phố Huế được thực hiện đa 
phần dựa vào khối phi chính thức. Những 
người này đa số là những người phụ nữ 
nghèo, không có học vấn cao, không có 
nguồn vốn để làm ăn hoặc không có khả 
năng làm các công việc khác.

Những khó khăn của họ bao gồm thu 
nhập thấp và bấp bênh, thỉnh thoảng bị 
ngã xe do chở nặng và cồng kềnh, bị ép 
giá khi bán phế liệu cho một số đại lý. Họ 
cũng không được hỗ trợ mà phải tự chi trả 
bảo hiểm và chi phí khám sức khỏe. Hiện 
tại nghề này chưa có một nhóm cùng hợp 
tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Chiều ngày 07/12/2022, UBND và các hội 
đoàn thể phường An Đông với sự hỗ trợ 
của Dự án, tổ chức Lễ ra mắt “Tổ hợp 
tác nghề ve chai, thu gom phế liệu” của 
phường. 

Sáng ngày 18/11/2022, Dự án “Huế - Đô 
thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” 

phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Thừa 
Thiên Huế tổ chức hội thảo tuyên truyền 
cho hơn 40 ngư dân thuộc các nghiệp 

Mã hoạt động: 4.2.2

Mã hoạt động: 1.4.3

© WWF-Việt Nam / Giao Nguyễn

Với 11 thành viên ban đầu, tổ hợp tác sẽ 
góp phần cải thiện sức khỏe, sinh kế và 
điều kiện lao động cho người làm nghề 
thu gom ve chai, tái chế phế liệu phi chính 
thức.

Với sự khởi xướng của phường An Đông, 
Dự án kỳ vọng mô hình tổ hợp tác này sẽ 
đạt được mục tiêu trong thời gian tới và 
tạo cảm hứng nhân rộng mô hình đến với 
toàn bộ thành phố Huế; thúc đẩy tái chế 
bền vững, tăng cường sự ghi nhận của 
xã hội về vai trò của khối phi chính thức 
trong thu gom rác thải.

đoàn uy tín trên địa bàn các xã/phường 
của thành phố Huế và các khu vực lân 
cận. Hội thảo phổ biến các nội dung về 
vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa đại dương 
và tuyên truyền đến các ngư dân cách 
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thức giảm nhiểu rác thải nhựa, góp phần 
bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, phát triển 
nghề cá bền vững. Tại Hội thảo, Dự án 
đã trao tặng các túi lưới chứa rác nhựa 
để ngư dân lắp đặt vào tàu khai thác và 
mang về bờ.                                                                                                                        

Thu gom rác thải từ biển vào bờ và biến 
rác thành tiền đang là xu hướng của các 
ngư dân hiện nay. Việc các tàu đánh bắt 
xa bờ thu gom các loại rác tái chế đã qua 
sử dụng như vỏ lon, vỏ chai nhựa, bao ni 
lon và mang vào bờ vừa góp phần bảo vệ 
môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy 
hải sản, vừa có thêm thu nhập từ tiền bán 
ve chai tái chế. 

Trong thời gian tới, Dự án sẽ phối hợp với 
Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế tăng 
cường công tác tuyên truyền “Đưa rác vào 
bờ” và phân loại rác tại nguồn, kỳ vọng 
đưa cảng cá Thuận An thành cảng xanh. 

Ra mắt Cửa hàng sinh thái với mô hình Trạm tái nạp đầy (Refill station) 
đầu tiên tại thành phố Huế 

Với sự tài trợ của Dự án “Huế - Đô thị 
giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, 

sáng ngày 9/12/2022, Hội Nông dân TP. 
Huế phối hợp với 2 cơ sở kinh doanh trên 
địa bàn ra mắt các cửa hàng sinh thái với 
mô hình trạm tái nạp đầy (refill station). 
Đó là Cửa hàng Nông Dân (32 Phùng 
Hưng, TP.Huế) và Cửa hàng Liên Minh 
Xanh (73 Thạch Hãn, TP.Huế).

Mã hoạt động: 1.4.3

© WWF-Việt Nam / Giao Nguyễn
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Ra mắt nhóm đối tác hành động giảm nhựa tại ngày hội
“Người dùng hiện đại - Không ngại giảm nhựa” 

Vào sáng ngày 18/12/2022, tại Trung 
tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 

Thừa Thiên Huế (53 Nguyễn Huệ, TP 
Huế), Dự án phối hợp với Trung tâm Khởi 
nghiệp Đổi mới sáng tạo TT Huế (Hue 
Innovation Hub) tổ chức Lễ ra mắt Nhóm 

Mã hoạt động: 1.4.2

© Duy Tín / WWF-Việt Nam

Trạm tái nạp đầy là một mô hình kinh 
doanh đặc biệt, giới thiệu và nhân rộng 
cách “đi chợ kiểu mới”, trong đó sản phẩm 
không nhất thiết phải đóng gói sẵn.

Lần đầu tiên tại Huế cho phép người tiêu 
dùng chỉ cần mang chai lọ, giỏ đựng có 
sẵn của mình đến cửa hàng để lấy đủ 
lượng sản phẩm cần dùng và thanh toán. 
Sản phẩm tại 2 trạm này rất đa dạng, bao 
gồm các sản phẩm dùng trong sinh hoạt 
hằng ngày như dầu gội, nước lau sàn, 
nước rửa tay, và các gia vị như nước mắm, 
dầu ăn… Phương pháp này vừa giúp tiết 
kiệm chi phí đóng gói bao bì, vừa giảm 
lượng rác thải phát sinh trong hoạt động 
tiêu dùng cá nhân.

Khách hàng không chỉ được giảm giá trên 
tổng hóa đơn mua hàng so với cách mua 
sắm thông thường trước đây, sử dụng mô 
hình trạm tái nạp đầy còn là một cách để 
khuyến khích mọi người cùng chung tay 
bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc thay 
đổi những thói quen nhỏ nhất.                             

Đây sẽ là bước khởi đầu để hình thành 
lối sống sinh thái và tiêu dùng sinh thái, 
nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt 
động bán hàng trên địa bàn TP. Huế và 
qua đó thay đổi nhận thức và thói quen 
của người tiêu dùng.

đối tác hành động giảm nhựa và sự kiện 
bên lề “Người dùng hiện đại  - Không ngại 
giảm nhựa”. 

Với 12 thành viên chính thức ban đầu, 
nhóm đối tác hành động giảm nhựa được 
thành lập nhằm mục đích liên kết và 
huy động sự tham gia của các khối công 
tư; cùng nhau đưa ra những ý tưởng và 
hành động giảm nhựa; từ đó giảm thiểu 
thất thoát rác thải nhựa ra môi trường tự 
nhiên và góp phần đưa Huế trở thành Đô 
thị giảm nhựa.

Là sự kiện đầu tiên được Nhóm đối tác 
hành động giảm nhựa thực hiện, chiến 
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dịch “Người dùng hiện đại, không ngại 
giảm nhựa” được phát động vào ngày 
11/12/2022 và chính thức khởi động 
vào ngày 18/12/2022. Chiến dịch đã kêu 
gọi  sự đồng hành của 16 đơn vị kinh 
doanh gồm 31 cơ sở trên địa bàn thành 
phố Huế và đã có  hơn 1300 người dân 
Huế hưởng ứng cam kết trở thành sứ 
giả giảm nhựa trên landing page https://
huedothigiamnhua.com/.

Ngày hội còn mang đến người tham 
dự nhiều hoạt động đặc sắc như: Trải 
nghiệm không gian nghệ thuật Đại dương 
nhựa; tham quan các gian hàng tái chế 
và đặc biệt là được mua sắm theo hình 
thức mua hàng mới “trạm nạp đầy” (refill 
station) đầu tiên ở Huế với các sản phẩm 
có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với 
môi trường. 
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Ngoài ra, không thể không kể đến một 
hoạt động cho thấy giá trị của rác thải đó 
là hoạt động “Đổi rác lấy quà”. Mỗi người 
tham dự sự kiện được khuyến khích mang 
theo đồ cá nhân như túi, bình đựng nước, 
chai lọ… để nhận những ưu đãi và phần 
quà hấp dẫn. 

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2022
- Dự án “Huế - Đô thị giản nhựa ở miền Trung Việt Nam”

Vào chiều ngày 23/12/2022, tại Khách 
sạn White Lotus Hue (05-07 Hoàng 

Hoa Thám, TP Huế), Ban Quản lý Dự án 
“Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung 
Việt Nam” cùng với Tổ chức Quốc tế về 
Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ 
chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện 
Dự án.

Kể từ khi chính thức triển khai giai đoạn 2 
của Dự án từ tháng 5/2022, Dự án “Huế - 
Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” 
đã triển khai các hoạt động đến 24/36 

Mã hoạt động: 1.3.8

phường, xã thuộc địa bàn thành phố Huế.
Kết quả các hoạt động thu gom được gần 
14 tấn rác thải, trong đó có hơn 1 tấn rác 
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nhựa, 11 tấn rác tái chế, 400 kg nhựa tái 
chế. Gần 9.000 học sinh tại thành phố 
Huế được hưởng lợi từ hoạt động của dự 
án. Dự án đã lắp đặt gần 500 thùng lưu 
chứa, phân loại chất thải rắn tại thành 
phố Huế.

Trong năm 2022, đã có hơn 4.000 người 
được tuyên truyền trực tiếp và hàng chục 
ngàn người được tuyên truyền gián tiếp 
về phân loại rác tại nguồn và giảm rác 
thải nhựa từ những hoạt động của dự án.
Về hoạt động doanh nghiệp, Dự án đã 
kết nối với nhiều đơn vị công và tư nhằm 
xây dựng mạng lưới đối tác giảm nhựa.        

Nổi bật trong đó là Lễ ra mắt Nhóm đối 
tác hành động giảm nhựa tại Huế và sự 
kiện “Người dùng hiện đại không ngại 
giảm nhựa”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và 
đánh giá kết quả thực hiện Dự án trong 
năm 2022 cũng như thảo luận phương 
hướng triển khai trong năm 2023, trong 
đó trọng tâm thảo luận hướng triển khai 
hoạt động phân loại rác tại nguồn, với kỳ 
vọng sẽ thực hiện tốt hơn các hoạt động 
giảm nhựa cho thành phố, hướng đến 
việc xây dựng Huế trở thành Đô thị giảm 
nhựa vào năm 2024.
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vietnam.panda.org

Nuôi dưỡng thế giới tự nhiên 
vì lợi ích của cả con người và 
muôn loài. 
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