
1

NHỰA

TRUYỀN THÔNG
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỐNG RÁC THẢI NHỰA VÀ 
NYLON



NỘI DUNG 

1. TRUYỀN THÔNG 

2. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 

CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

3. MỘT SỐ VẬT LIỆU THAY THẾ SẢN 

PHẨM NHỰA VÀ NYLON



SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

Công tác thu gom và xử lý rác thải nói riêng và công tác
bảo vệ môi trường nói chung chỉ có thể được giải quyết
một cách ổn thoả và hiệu quả khi có sự tham gia chủ
động, tích cực của cộng đồng. 
Sự tham gia của cộng đồng còn có nghĩa là việc tăng
quyền làm chủ và trách nhiệm của cộng đồng trong việc
bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho họ quyền được
sống trong một môi trường trong lành, sạch, đẹp, đồng
thời được hưởng những lợi ích do môi trường đem lại. 
Để làm được việc này, các nước đã trải qua quá trình
kiên trì vận động, tuyên truyền và thậm chí cưỡng chế
người dân tiến hành phân loại rác tại nguồn.

TRUYÊN THÔNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG 







Các hình thức truyền thông:

Truyền thông trực tiếp

Truyền thông gián tiếp





Bộ Tài Nguyên & Môi trường phát động phong trào 
‘Chống rác thải nhựa’ trên toàn quốc

Ngày 12/10/2018 tại Hà Nội

WWF-VN  



MONRE PHÁT ĐỘNG 
Để quản lý tốt hơn vấn đề chất thải nhựa và túi nilon, 
từ năm 2018, Bộ TN&MT đã phát động phong trào Chống 
rác thải nhựa và được cộng đồng hưởng ứng, quan tâm, 
đồng thuận cao. 

Đặc biệt, các, Bộ, ngành và địa phương, toàn xã hội đã 
cùng chung tay tham gia phong trào, góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân, của xã hội về tiêu dùng và quản 
lý chất thải nhựa phát sinh cũng như thúc đẩy các biện 
pháp thiết thực nhằm giảm thiểu phát sinh về thu gom, xử 
lý chất thải nhựa một cách hiệu quả.
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Để giải quyết triệt để vấn đề này, trong năm 2019, Bộ 

đã tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương 

để duy trì, thúc đẩy phong trào chống rác thải nhựa 
thành hoạt động thường xuyên, liên tục như: Thu 

gom, phân loại các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi 

nilon và vận chuyển đến nơi xử lý, tái chế theo quy 

định; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên 

truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng 

đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ 

ô nhiễm nhựa và túi nilon để thay đổi, tiến tới từ bỏ thói 

quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa 

khó phân hủy, sử dụng một lần.



41 Đại sứ quán và Tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam đã cùng nhau chào mừng Ngày Môi 
trường Thế giới thông qua việc ký kết Qui 
tắc Ứng xử nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất 
thải nhựa.
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Nhiều sản phẩm làm từ nông sản thay

thế đồ nhựa

Đĩa làm bằng lá, thìa bẹ dừa, ống hút 

bằng tre, túi nilon từ củ sắn… là những 

sản phẩm dần thay thế đồ nhựa trong 

tương lai.

Eco Bag (túi phân huỷ sinh học)
đắt gấp đôi túi nilon thường

Thìa ăn thay thế thìa nhựa một lần từ 

cao lương



SẢN PHẨM THAY THẾ ĐỒ NHỰA
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Ống hút cỏ do cửa hàng 3T cùng một
nhóm phụ nữ tại huyện Đức Huệ (Long 
An) sản xuất thủ công, có độ dài từ 18 –

20cm, tùy theo nhu cầu sử dụng cho từng
sản phẩm khác nhau. Ống hút có đường
kính trong từ 4,5 – 6.5mm, dày khoảng

0.5 – 0.8 mm.

Phần đầu mút của ống hút được cắt
thẳng và nhọn 1 đầu để dễ dàng cắm vào
bình hút. Ruột ống được làm sạch. Sau 
khi sử dụng, ống hút cỏ có thể rửa sạch
và bảo quản trong tủ lạnh đến 2 tuần. 

Nếu để ở nhiệt độ thường, ống hút cỏ có
thể giữ được độ bền trong vòng 5 ngày. 
Hiện tại, giá bán lẻ sản phẩm ống hút cỏ
giao động từ 600 – 1.000 đồng/ống, tùy

loại.



Ống hút làm từ bột thay thế ống hút nhựa sử dụng 1 
lần đang được sản xuất tại làng bột trăm năm thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.







13
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��3ÈD�HÉZ�Ù�OIJ̎N�NÙJ�USˏ̚OH�Oˏ̙D�ð˾U�
LIÙOH�LIÓ�
��3ÈD�HÉZ�˽ OI�Iˏ̛OH�T̠D�LI̓F�D̘OH�ð̕OH�
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Căn nhà bằng chai nhựa của 
kiến trúc sư Vũ Đức Duy



Để Việt Nam không còn là một trong những 
quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất trên 
thế giới, ngay từ bây giờ, cộng đồng, xã hội, 
đặc biệt là ý thức của mỗi người dân cần 
phải có sự thay đổi.

Hãy nói không với việc sử dụng túi nilon, ống 
hút nhựa, chai nhựa... để bảo vệ cuộc sống 
của chính chúng ta!
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Thank you

www.panda.org


