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⭐ MỘT CHÖT MỖI NGÀY - LÀM NGAY KẺO TRỄ! 
 
Ai ơi bƣng bát cơm đầy 
Giảm nhựa, tái chế, mỗi ngày đừng quên! 
 
⭐ Thƣờng nhật nhƣ chuyện ăn uống, xây dựng thói quen hàng ngày từ những 

điều nhỏ nhất và cố gắng duy trì có thể tạo nên những khác biệt to lớn, trong 

đó việc giữ gìn đại dƣơng xanh cũng không ngoại lệ.  
 
Từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng những sản phẩm nhựa để bảo vệ đại 

dƣơng là điều mỗi chúng ta có thể làm ngay từ hôm nay. Không hề "đao to 

búa lớn", bất kể ở độ tuổi nào, những thói quen nhỏ này bắt đầu từ những điều 

đơn giản nhất: 
 
⭐ Từ chối: Đừng ngần ngại nói “không” với các sản phẩm nhựa dùng 1 lần - 

kể cả khi chúng đƣợc đƣa kèm miễn phí. 
⭐ Tiết giảm: Chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết, từ đó hạn chế tối đa 

việc sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần. Khi mua sắm ƣu tiên bao bì thân thiện 

với môi trƣờng.  
⭐ Tái sử dụng: Đừng vứt đi khi còn có thể tiếp tục sử dụng. Các sản phẩm 

làm từ nhựa cần đƣợc sử dụng tối đa công năng, lặp lại nhiều lần, chỉ cần 

chúng ta giữ chúng sạch sẽ, vệ sinh. 
⭐ Tái chế: Chúng ta có thể cố gắng tìm ra mục đích sử dụng mới cho các sản 

phẩm nhựa tại cuối vòng đời sử dụng. Hoặc đơn giản hơn là phân loại rác của 

chính gia đình mình để giúp cải thiện hệ thống tái chế rác thải nhựa tốt hơn. 
 
⭐ Những thói quen tốt này chính là làm "xanh" đại dƣơng và Trái Đất. Nhƣng 

nói một cách gần gũi hơn,  đây là những việc để chúng ta bảo vệ cuộc sống 

trong lành của chính gia đình mình hàng ngày. 
 
⭐ Hãy bắt đầu ngay hôm nay để giữ gìn môi trƣờng sống trong lành cho 

những ngƣời thân yêu nhất của chúng ta! 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19MUY201lKIVZcW7tY

E-qa63Lz1T1Iczm?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/19MUY201lKIVZcW7tYE-qa63Lz1T1Iczm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19MUY201lKIVZcW7tYE-qa63Lz1T1Iczm?usp=sharing


⭐ CỐC NHỰA PHIÊU LƢU KÝ 
 
Xin chào các bạn! Tôi là một chiếc cốc nhựa, và cũng nhƣ con ngƣời, tôi 

muốn mình đƣợc làm đẹp cho đời và mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống. 

Đến giờ, tôi luôn tự hào khi kể về quãng đời tuyệt vời - chuyến phiêu lƣu vẫn 

còn đang đƣợc tiếp tục của chính mình. Đây là những công việc tôi đã từng 

trải qua: 
 
⭐ Cốc nƣớc: Đầu tiên, tôi đƣợc "sinh ra" là một chiếc cốc nhựa bình thƣờng 

nhƣ bao bạn bè khác. Tôi đến tay ngƣời dùng với đúng sứ mệnh của một 

chiếc cốc, đƣợc sử dụng để uống nƣớc rất nhiều lần. 
⭐ Sau khi cống hiến hết sức của mình khi đƣợc tái sử dụng nhiều lần, tôi đã 

đƣợc cẩn thận phân loại rồi đƣa vào các dây chuyền xử lý và tái chế, sẵn sàng 

“tái sinh” để tiếp tục đóng góp cho đời.   
⭐ Sau cùng, tôi trở lại với nhà máy, đƣợc “tái sinh”, trở thành một chiếc cốc 

nhựa hay chai nhựa mới hoàn toàn, trở nên hữu ích và đƣợc sử dụng để phục 

vụ cho con ngƣời. 
 
Trong khi đó, bạn bè không phải ai cũng may mắn nhƣ tôi, họ đang "bơi" ở 

một đại dƣơng nào đó, không biết sẽ đi đâu về đâu, và phải mang tiếng xấu là 

tác nhân hủy hoại môi trƣờng. 
 
⭐ Thực tế, chúng tôi trở nên có ích hay gây hại lại phụ thuộc vào chính các 

bạn. Nếu ngƣời dùng có trách nhiệm, chúng tôi có thể đƣợc tái sử dụng nhiều 

lần, đóng góp tối đa công năng. Các bạn cũng có thể trao cho chúng tôi những 

"công việc" mới bằng cách tái chế hay phân loại chúng tôi. 
 
⭐ Hãy có trách nhiệm, xây dựng những thói quen tái chế, tái sử dụng để 

những sản phẩm nhựa không còn là vấn đề môi trƣờng!  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1NOdKcftqIG35LchJrh2gUHvDr

9kbWsy5/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1NOdKcftqIG35LchJrh2gUHvDr9kbWsy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOdKcftqIG35LchJrh2gUHvDr9kbWsy5/view?usp=sharing


CÙNG GIA ĐÌNH: SỐNG TRONG LÀNH - DỰNG TƢƠNG LAI XANH 
 
⭐ Nhắc tới giảm rác thải nhựa nói riêng và bảo vệ môi trƣờng nói chung, 

nhiều ngƣời sẽ cảm thấy đây là trách nhiệm lớn lao của cơ quan quản lý và 

các tổ chức khác. Vậy ai sẽ là ngƣời chịu trách nhiệm đảm bảo cuộc sống 

trong lành của chính bản thân và gia đình của mỗi ngƣời? 
 
Môi trƣờng sống của chúng ta nhƣ thế nào là do bản thân mỗi ngƣời quyết 

định. Giảm thải rác thải nhựa ra biển không phải là vấn đề của chỉ riêng các 

cơ quan quản lý hay một tổ chức nào đó, mà là trách nhiệm của mỗi ngƣời, và 

xuất phát từ hành động nhỏ trong cuộc sống thƣờng nhật. Nếu trong những 

thói quen hàng ngày, chúng ta có thể giảm rác thải nhựa, môi trƣờng xung 

quanh ta cũng chính là nơi đầu tiên trở nên trong lành hơn. 
 
⭐ Vì sức khỏe của bản thân, của gia đình, liệu bạn có sẵn sàng chịu trách 

nhiệm, đƣa ra quyết định và bắt đầu hành động ngay? 
 
Hiểu đƣợc trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng sống quanh ta để đảm bảo sự trong 

lành cho chính những ngƣời ta yêu thƣơng nhất, mỗi ngƣời đều có thể mạnh 

mẽ giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng thói quen tích cực theo nguyên tắc 4T: 

Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế. Với những thói quen đơn giản và 

có thể thực hiện dễ dàng mỗi ngày, việc tạo nên một không gian sống trong 

lành, hƣớng tới một tƣơng lai xanh không còn xa vời.  
 
Cùng xây dựng thói quen thực hiện nguyên tắc 4T ngay hôm nay để bản thân 

và gia đình đƣợc sống trong lành nhé! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1WrxSxdAMuY4Cl8ab-

hCG_O5WyLA_BH9M/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1WrxSxdAMuY4Cl8ab-hCG_O5WyLA_BH9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrxSxdAMuY4Cl8ab-hCG_O5WyLA_BH9M/view?usp=sharing


⭐ CÙNG SẮM VAI "VỊ CỨU TINH" CHO ĐẠI DƢƠNG XANH 
 
Bạn có biết: Lƣợng rác thải nhựa mỗi năm đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề 

mặt Trái Đất, trong đó có 11 triệu tấn rác nhựa thất thoát ra các đại dƣơng mỗi 

năm? (theo báo cáo của Liên Hợp Quốc). 
 
⭐ Để giữ cho đại dƣơng luôn xanh, để mặt biển vẫn là nơi tận hƣởng của gia 

đình vào mỗi kỳ nghỉ, vẫn là nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, là nguồn sinh kế cho 

ngƣời ngƣ dân... thì ai sẽ là ngƣời sắm vai "vị cứu tinh"?  
 
Câu trả lời chính là mỗi cá nhân chúng ta! 
 
"Vị cứu tinh" này không cần phải biết bay hay sở hữu siêu năng lực, chỉ cần 

có ý thức và hiểu rõ trách nhiệm của mình 
 
⭐ Ý thức bảo vệ đại dƣơng: Hiểu đúng về sức khỏe của các đại dƣơng và tầm 

quan trọng của việc giảm thải rác nhựa. 
⭐ Trách nhiệm giảm rác thải nhựa: Nếu mỗi ngƣời đều làm tròn trách nhiệm, 

môi trƣờng sống của bản thân và những ngƣời thân yêu quanh ta sẽ trở nên 

trong lành, an toàn hơn. Mỗi chúng ta đều làm đúng trách nhiệm sẽ tạo nên 

sức mạnh phi thƣờng để bảo vệ đại dƣơng khỏi ô nhiễm nhựa. 
 
Đơn giản mỗi ngày, chúng ta đều có thể áp dụng nguyên tắc 4T: từ chối sử 

dụng nhựa dùng 1 lần, tiết giảm sử dụng các sản phẩm nhựa không thiết yếu, 

tái sử dụng nhiều lần, tái chế rác thải nhựa tại các nhà máy... 
 
⭐  Hãy là "vị cứu tinh" cho đại dƣơng xanh ngay từ hôm nay với nguyên tắc 

4T nhé! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1xvX1PZT8JzzcwME9r4GWfEu

xrhmBIrRh/view?usp=sharing 



ĐẠI DƢƠNG HỎI - SINH VẬT BIỂN TRẢ LỜI 
 
Một ngày nọ, mẹ đại dƣơng hỏi: Hỡi sinh vật biển, nếu ta cho một điều ƣớc, 

các con sẽ ƣớc điều gì? 
 
Lần lƣợt từng loài trả lời: 
⭐ Rùa biển: Con ƣớc không ăn nhầm túi nilon, bụng con rất khó chịu! 
⭐⭐ Chim biển: Con ƣớc sẽ không đớp nhầm cốc nhựa làm miệng con đau và 

không có cách nào gỡ ra đƣợc. 
⭐ Cá voi: Con ƣớc mình có khả năng cản đƣợc vi nhựa vào cơ thể con, vì môi 

trƣờng nơi con sống đều bị ô nhiễm bởi hạt vi nhựa rồi!. 
 
⭐ Khoảng 1 triệu con chim biển và 100.000 động vật có vú biển, bao gồm cá 

voi, đƣợc phát hiện “thiệt mạng” mỗi năm do nuốt phải hoặc vƣớng phải rác 

thải nhựa. Trong khi đó, rác thải nhựa có thể đƣợc tìm thấy cả ở độ sâu 

11.000m dƣới đáy biển (Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc). 
 
Sinh mạng của các sinh vật biển vẫn đang nằm trong tay chúng ta, hãy "giải 

cứu" chúng khỏi những nguy cơ từ rác thải nhựa bằng những việc làm nhỏ 

hàng ngày: 
 
⭐ Không xả rác bừa bãi ra môi trƣờng, đặc biệt là rác thải nhựa. 
⭐ Sử dụng hộp đựng thức ăn hợp vệ sinh và có thể sử dụng nhiều lần. 
⭐ Dùng túi cá nhân khi đi mua sắm để tiết giảm túi nilon dùng 1 lần. 
⭐ Mang theo bộ sản phẩm vệ sinh cá nhân khi đi du lịch nhằm giảm thiểu rác 

thải do sản phẩm nhà tắm dùng một lần tại các homestay, khách sạn. 
⭐ Mang theo bình nƣớc cá nhân mỗi khi ra ngoài, tránh sử dụng chai hoặc 

cốc nhựa. 
 
... cùng rất nhiều hành động khác theo nguyên tắc 4T: Từ chối - Tiết giảm - 

Tái sử dụng - Tái chế, sẽ mang lại "sức sống" cho các đại dƣơng của chúng ta. 
 
Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, hãy giảm rác thải nhựa ngay hôm nay! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1kjn3E-

K2Bj7nrAAo4myqaj3jSQIblhoN/view?usp=sharing 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2021-06/Closing%20the%20Loop%20eLearning%20Course%20Handbook%20%281%29.pdf


CHẤM ĐIỂM TỰ HÀO GIẢM RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƢƠNG ĐI NÀO! 
 
⭐ Ƣớc tính từ nay tới năm 2025, lƣợng rác nhựa thải vào đại dƣơng có thể lên 

tới 155 triệu tấn*.  
 
⭐ Đã có tới hơn 800 loài sinh vật biển bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi rác nhựa*, 

bên cạnh những hậu quả đối với sức khỏe con ngƣời. 
 
⭐ Nghiêm trọng hơn, rác thải nhựa sẽ nhiều hơn cá trong đại dƣơng vào năm 

2050 - theo một báo cáo từ Quỹ Ellen MacArthur hợp tác với Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới. 
 
Do đó, nếu bạn đã và đang hành động vì một đại dƣơng XANH - SẠCH - 

ĐẸP thì hãy mạnh dạn tự chấm điểm tự hào cho mình ngay dƣới đây nhé! 
 
⭐ Nếu bạn đƣợc 10 điểm: Chúc mừng bạn! Bạn xứng đáng là "vị cứu tinh" 

của biển cả! 
 
⭐ Nếu bạn đƣợc 7 - 9 điểm: Bạn rất tuyệt vời! Hãy tiếp tục nỗ lực vì một đại 

dƣơng xanh nhé! 
 
⭐ Nếu bạn đƣợc 4 - 6 điểm: Cố thêm chút nữa thôi, tƣơng lai của đại dƣơng 

trông chờ cả vào bạn! 
 
⭐ Nếu bạn đƣợc 1 - 3 điểm: Hãy cùng nâng cao trách nhiệm để bảo vệ đại 

dƣơng khỏi rác thải nhựa nhé! 
 
Để tiếp tục phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm trong việc giảm rác 

nhựa ra đại dƣơng, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái 

sử dụng - Tái chế) mọi lúc mọi nơi nhé! 
 
(*): Nguồn WWF 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1HXOcIaBfRTMqLTv85tsAygK

WAxZQc31H/view?usp=sharing 
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⭐  ⭐ BÀ CÕNG HIỆN ĐẠI, CHẲNG NGẠI NÓI “KHÔNG” VỚI RÁC 

NHỰA  
 
Ngày xửa ngày xƣa, bà còng đi tay không đến chợ và mang về bao nhiêu thịt, 

cá, trứng, sữa... đựng trong những chiếc túi nhựa đầy đủ sắc màu. Vì không 

biết tác hại của chúng, bà cứ vô tƣ nhận từ ngƣời bán mà thôi.  
 
⭐ Ngày nảy ngày nay, sau khi cập nhật thông tin về tình trạng ô nhiễm nhựa, 

bà còng hiện đại chẳng ngại nói không với nhựa dùng 1 lần. Thay vì tay 

không đến cửa hàng, bà sẵn sàng xách theo túi vải, hộp đựng thực phẩm mang 

về, tạm biệt hoàn toàn túi nilon và hộp nhựa dùng 1 lần.  
 
Cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh xanh càng thêm mạnh 

mẽ khi có lực lƣợng là những ngƣời nhƣ bà còng, sẵn sàng thay đổi thói quen 

vì một tƣơng lai trong lành hơn. Vậy ngƣời tiêu dùng của năm 2021 nhƣ 

chúng ta sao có thể đứng ngoài cuộc chiến này? 
 
Mỗi cá nhân cũng có thể trở thành "bà còng" và gia nhập "cuộc chiến" theo 

cách rất riêng nhƣ:  
 
⭐ "Bà còng" offline: Tự mang theo túi vải/hộp tiện dụng khi đi chợ, nói 

không với thực phẩm đựng trong túi nilon đủ sắc màu. Đảm bảo tỷ lệ nhựa 

dùng 1 lần còn 0% mỗi khi về nhà. 
 
⭐ "Bà còng" online: Đặt mua hàng trên mạng, đừng quên yêu cầu ngƣời bán 

không đựng đồ trong túi nilon và hộp nhựa, hay lựa chọn "Không lấy bộ đồ 

dùng bằng nhựa". 
 
Các bạn đã sẵn sàng trở thành lực lƣợng nòng cốt "chống ô nhiễm nhựa" bên 

cạnh "bà còng" chƣa? 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1feDJLtJMj15ORuKbOgq9NRip

aV0Akzxf/view?usp=sharing 

⭐ HÃY BẢO VỆ "KẾ SINH NHAI" CỦA NGƢỜI DÂN VÙNG BIỂN QUÊ 

TÔI! 
 
Rác thải nhựa có thể cần tới hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm để phân hủy. 

Chúng không chỉ gây hủy hoại môi trƣờng sống và hệ sinh thái biển mà còn 

đe dọa đến "kế sinh nhai" của ngƣời dân vùng biển. 
  

 



⭐ Tác động đến ngành du lịch: Rác thải nhựa gây mất mỹ quan, hủy hoại 

phong cảnh, làm mất đi tính hấp dẫn, an toàn cho du khách, làm giảm lƣợng 

khách đến và sụt giảm thu nhập của ngƣời dân sinh  sống bằng các hoạt động 

liên quan đến ngành du lịch. 
 
⭐ Tác động đến vận tải biển và các phƣơng tiện đánh cá: Rác thải nhựa có thể 

vƣớng vào chân vịt, bánh lái, gây tắc nghẽn các ống, van nạp, gây hƣ hỏng 

tàu, tốn kém chi phí sửa chữa, gián đoạn thời gian phục vụ, tăng chi phí dọn 

rác tại các cầu cảng. 
 
⭐ Tác động đến hoạt động khai thác và nuôi trồng hải sản: Việc sinh vật biển 

nuốt vi nhựa hoặc ăn rác thải nhựa đại dƣơng gây ảnh hƣởng xấu đến chất 

lƣợng hải sản và các nguồn thực phẩm biển. 
 
⭐ Tác động đến nguồn sinh kế của ngƣ dân: Rác nhựa đại dƣơng khiến nhiều 

sinh vật biển bị chết do mắc kẹt khiến một phần sản lƣợng thủy sản bị tổn 

thất, làm suy yếu tính bền vững và lợi nhuận kinh tế từ nghề cá. 
 
⭐ Hãy tích cực áp dụng nguyên tắc 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - 

Tái chế) để giảm rác thải nhựa, góp phần bảo vệ cuộc sống và lợi ích cho 

ngƣời dân vùng biển thân thƣơng! 

 
https://drive.google.com/file/d/1fkb44wNKWweQRZMZE0vYn

97BfEACBPUy/view?usp=sharing 



⭐ DẠY CON TỪ THUỞ CÕN THƠ 
GIẢM NHỰA, TÁI CHẾ, ĐỪNG CHỜ ĐẾN MAI! 
 
Trẻ con luôn mang tới cho ta những câu hỏi hồn nhiên, tƣởng chừng đơn giản 

nhƣng lại khiến ngƣời lớn phải nghiêm túc suy ngẫm.  
 
⭐ Ba ơi, tại sao chiếc cốc với cái ống hút nhựa này ngƣời ta uống một lần rồi 

lại vứt đi luôn mà không dùng lại? 
⭐ Mẹ ơi, tại sao cái túi nilon kia còn sạch, còn dùng đƣợc mà lại bị vứt bỏ 

trên bãi biển? 
 
... và còn nhiều nữa các câu hỏi tƣơng tự xuất phát từ những đứa trẻ. Chúng 

chính là tấm gƣơng phản ánh ý thức và hành động của ngƣời lớn, của cha mẹ 

mình.  
 
Công cuộc giảm rác thải nhựa sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cha mẹ dạy con có 

ý thức ngay từ khi còn nhỏ. Không cần những hành động lớn lao vĩ đại, việc 

dạy trẻ phân loại rác, giảm sử dụng nhựa chính là hành động nhỏ - ý nghĩa lớn 

mà cha mẹ có thể làm hàng ngày, để thể hiện trách nhiệm của các bậc phụ 

huynh trong việc bảo vệ môi trƣờng sống của thế hệ tƣơng lai.  
 
Một gia đình hạnh phúc có bố mẹ dạy con về việc phân loại rác thải, bảo vệ 

môi trƣờng sẽ là tiền đề tạo nên một "tƣơng lai xanh" không còn ô nhiễm 

nhựa. 
 
⭐ Từ những thói quen đơn giản và việc bắt đầu dạy trẻ phân loại rác tại gia 

đình, giảm rác thải nhựa, hãy xây dựng một gia đình “xanh” theo nguyên tắc 

4T để nâng cao ý thức cho trẻ nhé! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1I-

9Fer80I8CuBmAK7swh5bDZPp_77qcP/view?usp=sharing 



⭐⭐⭐ TRÕ CHƠI TÁCH NHỰA: THỬ THÁCH BẢO VỆ TRÁI ĐẤT 
 
⭐ Hệ thống thông báo: Bạn đã nhận đƣợc lời mời tham gia vào game sinh tồn 

"Chiến đấu bảo vệ hành tinh xanh". 
 
Bối cảnh: Trái Đất đang bị rác thải nhựa bao vây và xâm chiếm, các chiến 

binh cần tách "quái vật nhựa" ra khỏi môi trƣờng trong thời gian càng sớm 

càng tốt. 
 
⭐ Giải thƣởng chung cuộc: Hàng trăm năm sống trong môi trƣờng xanh - 

sạch - đẹp mà hàng tỷ đô la cũng không mua đƣợc. 
 
⭐ Đồng ý                                   ⭐ Từ chối 
 
Bạn đã sẵn sàng trở thành ngƣời chơi trong vòng thi "tách nhựa" cam go này? 

Hãy bình luận bên dƣới và nhận số báo danh cho riêng mình nhé! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1XIt5d3pEUQg2WowgE7sLvYI

ZR_mJ6Bzv/view?usp=sharing 



Lựa chọn 1: 

✍⭐ Điền vào chỗ trống trong câu ca dao sau: 
 
"Trăm năm bia đá cũng mòn 
Nghìn năm   ... vẫn còn trơ trơ" 
 
A. chai nhựa  
B. hộp xốp  
C. ống hút  
D. tất cả các ý trên  
E. ý kiến khác 
 
⭐ Theo các bạn, những đáp án trên có yếu tố nào tốt cho môi trƣờng không? 

Hay chúng đều mang ảnh hƣởng tiêu cực? 
 
Thời gian phân hủy của chai và các dụng cụ bằng nhựa có thể lên đến hàng 

trăm hay thậm chí hàng ngàn năm.  
 
⭐ Nghĩa là, với một phép quy đổi đơn giản, một chai nhựa chứa nƣớc đƣợc 

vứt ra sau một lần sử dụng, một cốc trà sữa đã uống cạn và trở thành ly nhựa 

lăn lóc trên đƣờng, một chiếc ống hút không cần thiết nhƣng đƣợc cắm vào 

cho đẹp, một bộ thìa nhựa,... mà bạn thải bỏ hôm nay, sẽ góp phần trở thành 

một ngọn núi rác thải nhựa độc hại cho nhiều thế hệ về sau. 
 
Điều đó có thể khiến đôi tay bạn chùn lại trƣớc khi nhận hoặc dùng những đồ 

vật đƣợc làm từ nhựa dùng chỉ 1 lần hay không?      
 
⭐ Chính hành động của bạn, ngay hôm nay có thể mang đến kết quả tích cực 

cho thế hệ trăm năm, ngàn năm sau để chúng ta có thể vui vẻ đọc vang:  
 
"Trăm năm bia đá cũng mòn 
Nghìn năm Trái Đất vẫn còn tƣơi xanh" 
 
⭐ Lựa chọn đều nằm trong tay bạn. Vậy thì bây giờ, bạn đã sẵn sàng hành 

động để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trƣờng chứ? 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1GJxzdH3RLVMpbtkUCN-

fr2UQB95Xaf84/view?usp=sharing 



Lựa chọn 2 

⭐ NẾU KHÔNG THỂ ĐỂ LẠI CHO CON CHÁU NHỮNG CÔNG TRÌNH 

KỲ VĨ, CŨNG ĐỪNG BẮT CHÖNG CHỊU ĐỰNG NHỮNG NÖI RÁC 

NHỰA XẤU XÍ     
 
⭐ Theo nghiên cứu, thời gian phân hủy của chai và các dụng cụ bằng nhựa có 

thể lên đến hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm.  
 
Nghĩa là, với một phép quy đổi đơn giản, một chai nhựa chứa nƣớc đƣợc vứt 

ra sau một lần sử dụng, một cốc trà sữa đã uống cạn và trở thành ly nhựa lăn 

lóc trên đƣờng, một chiếc ống hút không cần thiết nhƣng đƣợc cắm vào cho 

đẹp, một bộ thìa nhựa,... mà bạn thải bỏ hôm nay, sẽ góp phần trở thành một 

ngọn núi rác thải nhựa độc hại cho nhiều thế hệ về sau.       
 
⭐ Điều đó có thể khiến đôi tay bạn chùn lại trƣớc khi nhận hoặc dùng những 

đồ vật đƣợc làm từ nhựa dùng chỉ 1 lần hay không?      
 
Là một thế hệ đi trƣớc đầy trách nhiệm, liệu có bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ để 

lại gì cho thế hệ sau? Đó là một hành tinh xanh với những công trình vĩ đại, 

rực rỡ? Hay là một vùng biển ngập túi nilong, những ngọn núi bao phủ đầy 

chai nhựa?     
 
⭐ Lựa chọn đều nằm trong tay bạn. Vậy thì bây giờ, bạn đã sẵn sàng hành 

động để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trƣờng chứ? 



⭐ HÔM NAY NHÀ MÌNH XANH, NGÀY MAI HÀNH TINH XANH 
 
⭐ Sứ mệnh bảo vệ môi trƣờng không còn mới lạ, nhƣng không cần vội nghĩ 

tới những vĩ mô có toàn xã hội hay toàn cầu mà có thể bắt đầu từ những điều 

nhỏ nhất. Chúng ta sẽ không thể ép ngƣời khác thay đổi hành vi nhƣng chúng 

ta đều có thể thay đổi thói quen của chính mình.  
 
⭐ Bắt đầu từ những việc đơn giản, chúng ta có thể xây dựng một lối sống 

xanh bằng những thói quen bền vững dựa trên nguyên tắc 4T - từ chối, tiết 

giảm, tái sử dụng, tái chế, để đảm bảo sức khỏe, môi trƣờng sống cho bản 

thân và gia đình. 
 
Mỗi ngƣời đều có thể bắt đầu "tô" xanh nhà mình ngay từ bây giờ để bảo vệ 

những ngƣời thân yêu nhất. Khi ấy, những ngƣời xung quanh ta đều có thể 

nhận thức đƣợc tầm quan trọng cũng nhƣ lợi ích việc giảm rác nhựa, bảo vệ 

môi trƣờng. Nhờ vậy mà có động lực lớn hơn để thay đổi. 
 
⭐ Chúng tôi lạc quan và tin rằng nếu ai cũng có ý thức và làm tròn trách 

nhiệm đối với việc giảm ô nhiễm nhựa, mô hình nhà xanh sẽ đƣợc nhân rộng 

trong cộng đồng, phát triển lên các thành phố xanh, đất nƣớc xanh,... Sau 

cùng, thành quả cho nỗ lực này sẽ là một hành tinh "xanh" cho những thế hệ 

sau này. 
 
⭐ Hãy bắt đầu "tô xanh" nhà mình, giảm rác thải nhựa theo nguyên tắc 4T 

ngay nhé! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1RcY9C6z9s5LnNKWaKXXWQ

4BgKsCNl75A/view?usp=sharing 

Tuần 3 



⭐ GIỮ GÌN THÓI QUEN QUÁ KHỨ, HƢỚNG ĐẾN BẢO VỆ TƢƠNG 

LAI 
 
⭐ Xã hội càng phát triển, con ngƣời lại càng muốn nhỏ gọn mọi thứ hết mức 

có thể. Nếu nhƣ trƣớc đây, thế hệ các bà các mẹ khi đi chợ đều mang giỏ, 

mang làn... để đựng thực phẩm mang về, thì ngày nay điều đó bỗng trở nên 

"quê mùa" hay "lạc hậu". 
 
Đa phần ngƣời tiêu dùng ngày nay lại thích đi tay không gọn gàng, khi cần 

mua gì sẽ nhận túi nhựa hoặc hộp xốp từ cửa hàng. Thói quen vốn rất tốt ngày 

xƣa lại dần chìm vào quên lãng. 
 
⭐ Đến một lúc nào đó, lúc thói quen mang theo túi đựng, hộp đựng khi mua 

sắm hoàn toàn biến mất, thế giới sẽ chỉ còn lại những “núi” rác nhựa dùng 

một lần. Khi ấy, Trái Đất có thể phải khuất phục trƣớc con quái vật rác thải 

nhựa đang bành trƣớng từng ngày.  
 
Khi môi trƣờng lên tiếng về vấn nạn ô nhiễm nhựa, đã đến lúc mỗi chúng ta 

cần thức tỉnh và nhìn nhận lại: nên giữ gìn phát huy thói quen tốt đẹp từ xƣa, 

hay chạy theo lối sống mặc kệ tất cả, chỉ cần mình thoải mái là đƣợc? 
 
⭐ Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhƣng nhiều cánh tay có thói quen 

mang theo túi đựng, hộp đựng cá nhân khi mua sắm sẽ tạo nên "mùa xanh". 
 
Nếu ai cũng rèn luyện hành động nhỏ nhặt và giảm thiểu nhựa dùng 1 lần, thì 

hiệu quả to lớn trong tƣơng lai chính là Trái Đất “xanh” và một hành tinh 

không còn ô nhiễm nhựa! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1KshIA5qUMtbpNsJ_n9SQtHJ5

HsVuMO5n/view?usp=sharing 



Lựa chọn 1: 

⭐⭐⭐⭐ "CÔNG CHA NHƢ NÖI THÁI SƠN  
NGHĨA MẸ NHƢ NƢỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA  
NGHĨ CHO SỨC KHỎE MẸ CHA 
...     ...     ...     ...                       ..." 
 
Bạn sẽ điền câu cuối của đoạn ca dao trên nhƣ thế nào? 
 
⭐ Để bảo vệ sức khỏe của những ngƣời thân, đáp án của lực lƣợng bảo vệ 

Trái Đất khỏi rác thải nhựa là: "Xin dùng ít nhựa, cả nhà bớt lo". 
 
Bởi vì: hạt vi nhựa từ các sản phẩm nhựa sẽ có mặt trong nƣớc, hải sản, 

không khí và có thể hấp thụ vào cơ thể con ngƣời qua đƣờng ăn uống, hô hấp, 

để lại những tác hại tiềm ẩn khó lƣờng. 
 
Không ai muốn cha mẹ và những ngƣời xung quanh phải gánh chịu hậu quả 

đó. Nhƣng ít ngƣời hiểu rằng: sức khỏe của những ngƣời thân yêu phụ thuộc 

vào chính thói quen hàng ngày của chúng ta. 
 
⭐ Tiết giảm đồ nhựa trong gia đình cũng chính là hành động thiết thực nhất 

để bảo vệ sức khỏe ngƣời thân. Đừng chần chừ mà hãy làm ngay hôm nay bạn 

nhé! 
 
Lựa chọn 2: 

⭐⭐⭐⭐ "CÔNG CHA NHƢ NÖI THÁI SƠN  
NGHĨA MẸ NHƢ NƢỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA  
NGHĨ CHO SỨC KHỎE MẸ CHA 
XIN DÙNG ÍT NHỰA, CẢ NHÀ BỚT LO” 
 
⭐ Đó chính là lời kêu gọi hành động để chăm lo cho sức khỏe của những 

ngƣời thân xung quanh chúng ta, đồng thời bảo vệ Trái Đất khỏi ô nhiễm rác 

thải nhựa! 
 
Bởi vì: rác thải nhựa khiến các bãi rác trở nên quá tải, kèm theo những nỗi lo 

về nƣớc rỉ rác ngấm vào nguồn nƣớc, mùi hôi hay những hiểm hoạ về bệnh 

tật. Không chỉ vậy, hạt vi nhựa xâm nhập vào nguồn nƣớc, hải sản, không khí 
và có thể đƣợc hấp thụ vào cơ thể con ngƣời, để lại những tác hại tiềm ẩn khó 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1SV_JEafzxwWmatDc-

HKoNI_04Crz5ZC_/view?usp=sharing 



lƣờng. 
 
Không ai muốn cha mẹ và những ngƣời xung quanh phải gánh chịu hậu quả 

đó. Nhƣng ít ngƣời hiểu rằng: sức khỏe của những ngƣời thân yêu phụ thuộc 

vào chính thói quen hàng ngày của chúng ta. 
 
⭐ Giảm thiểu rác nhựa, không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần cũng chính là 

hành động thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe ngƣời thân. Đừng chần chừ mà 

hãy làm ngay hôm nay bạn nhé! 

⭐ YÊU TRÁI ĐẤT: ĐỪNG "BAO BỌC" - HÃY NÂNG NIU 

 
Hãy thử tƣởng tƣợng: Nếu “bao bọc” hành tinh bởi túi nilon và rác nhựa, bạn 

có cảm thấy Trái Đất đang khó thở không? 
 
Theo khảo sát của WWF, chỉ có khoảng 22% ngƣời tiêu dùng cho rằng “chính 

tôi cần giảm thiểu rác thải nhựa". 
 
⭐ Vậy 78% còn lại thì sao? Họ chƣa hề biết rằng: Trái Đất đang bị “bao bọc” 

bởi túi nilon và rác nhựa thải bỏ ra môi trƣờng hàng ngày, ảnh hƣởng tới sức 

khỏe và cuộc sống của chính những ngƣời xung quanh cho dù mắt thƣờng 

không nhìn thấy đƣợc. 
 
Chỉ cần mỗi ngƣời có thể nói "không" với nhựa dùng 1 lần, chúng ta có thể 

giảm một đƣợc lƣợng khổng lồ rác thải nhựa đang dần “bao bọc” đại dƣơng.   
 
⭐ Những gì mỗi ngƣời cần làm để bắt đầu giảm thải nhựa vô cùng đơn giản 

và mang lại hiệu quả to lớn nếu đƣợc lan tỏa: 
 
1. Kiên quyết nói "không" với nhựa dùng 1 lần, cho dù là đƣợc tặng miễn phí. 
2. Lan tỏa ý nghĩa của việc làm đơn giản này để gia đình, bạn bè và cả cộng 

đồng hiểu tầm quan trọng của việc từ chối sản phẩm nhựa dùng 1 lần. 
3. Sức mạnh cộng đồng đƣợc tạo nên từ trách nhiệm của mỗi ngƣời sẽ giảm 

thiểu rác thải nhựa ra môi trƣờng và đại dƣơng. 
 
Hãy nâng niu, dừng việc "bao bọc" đại dƣơng và Trái Đất thân yêu bằng rác 

thải nhựa! 

 
 



https://drive.google.com/file/d/1Di_2HAoJczmfnArB0NN9zZ7u

8R8n3ilF/view?usp=sharing 

⭐ HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ KÉO DÀI "VÕNG ĐỜI" NHỰA 
 
Bạn có biết: Cốc nhựa, túi nilon, hộp nhựa, chai nhựa dùng một lần sau khi sử 

dụng sẽ trôi dạt tới đâu? 
 
Thông thƣờng, nhựa sau khi đƣợc sử dụng sẽ bị "lạc lối" ở nhiều nơi nhƣ: 
 
⭐ Bị vứt trong thùng rác, theo xe rác tới bãi chôn lấp hoặc lò đốt. 
 
⭐ Nằm rải rác trên đƣờng phố hoặc những nơi công cộng, bị gió cuốn bay; 

đến khi mƣa xuống, rác thải trôi theo sông ra biển. 
 
⭐ Bị phân rã thành hạt vi nhựa, theo chuỗi thức ăn rồi quay trở về với chính 

chúng ta. 
 
Tuy nhiên, có một lƣợng rác nhựa "may mắn" hơn khi đƣợc phân loại riêng 

để xử lý và tái chế thành những sản phẩm mới. Điều này giúp cho môi trƣờng 

nói chung và đại dƣơng nói riêng giảm đƣợc một lƣợng lớn rác thải nhựa.  
 
Khi đó, đại dƣơng bớt ô nhiễm, chúng ta bớt lãng phí nguồn tài nguyên nhựa 

đầy giá trị. Số phận của nhựa phụ thuộc vào hành động của mỗi ngƣời, sức 

khỏe của gia đình và ngƣời thân nằm trong tay chúng ta.  
 
⭐ Hãy áp dụng nguyên tắc 4T ngay hôm nay để "điểm cuối" vòng đời của 

nhựa không dừng lại ở đại dƣơng nhé! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1O0O4vLdoDvN4-

Crde3SvplL4VcZvm4VO/view?usp=sharing 



⭐   CHO NHỮNG CÂU CHUYỆN BIỂN XANH MÃI TỒN TẠI 
 
Chuyện biển có lạ gì đâu 
Xƣa từ tấm bé, từng câu thuộc lòng 
Giờ nhìn rác nhựa mà mong 
Biển thôi ô nhiễm, xanh trong một màu 
 
Có rất nhiều những câu chuyện cổ tích, những bài hát gắn với biển. 
 
Hãy thử đặt câu hỏi: Nếu biển cả bị "quá tải" rác thải nhựa thì những nhân vật 

biển thân thuộc của chúng ta sẽ nhƣ thế nào? 
 
⭐ Liệu nàng tiên cá còn đến với hoàng tử nếu biết con ngƣời làm ô nhiễm 

"ngôi nhà" của nàng? 
⭐ Liệu cá hề Marlin còn có thể tìm đƣợc Nemo nếu quãng đƣờng tìm con 

toàn rác nhựa và túi nilon cản trở? 
⭐ Liệu gia đình cá mập Baby Shark có thể vui vẻ hát mỗi ngày nếu liên tục 

nuốt những hạt vi nhựa? 
 
Những sinh vật biển đang phải vật lộn với hàng triệu tấn rác nhựa thải trực 

tiếp ra đại dƣơng mỗi năm. Cuộc sống của sinh vật biển có thể thoát khỏi ô 

nhiễm rác thải nhựa hay không phụ thuộc vào những hành động nhỏ của mỗi 

ngƣời.  
 
⭐   Đừng để những sinh vật biển chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích! Cùng 

tuân thủ nguyên tắc 4T - Từ chối, Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế, để những 

câu chuyện biển xanh còn mãi! 
 

https://drive.google.com/file/d/1qVKbXbmu5aXA1c6wLg0Oz6z

V651RCXBS/view?usp=sharing 



⭐ GÓP “VITAMIN XANH” CHO ĐẠI DƢƠNG KHỎE MẠNH 
 
Giống nhƣ con ngƣời, đại dƣơng cũng có những khoảng thời gian “ốm yếu” 

không mong muốn và cần đƣợc bổ sung “vitamin xanh” để chữa lành. 
 
⭐ Loại vitamin này không phải là sơn hào hải vị, cũng không phải khoáng 

chất quý hiếm. Chỉ cần mỗi ngày một chút, mỗi ngƣời hạn chế rác thải nhựa 

và nói không với đồ nhựa dùng một lần, đại dƣơng sẽ dần phục hồi vẻ đẹp 

trong xanh, khỏe mạnh vốn có. 
 
⭐ Nếu bạn muốn trở thành một phần của lực lƣợng bảo vệ đại dƣơng, hãy sẵn 

sàng đón nhận nhiệm vụ "sống xanh" bằng những hành động thiết thực nhé! 

 
https://drive.google.com/file/d/1G7UFUndsZAzBcPcmnD5LIm

wKs9x9tpSH/view?usp=sharing 

⭐ Chợ Hàn tại TP. Đà Nẵng giảm rác nhựa 
⭐ May túi từ bạt nhựa đã qua sử dụng ở TP. Rạch Giá  
⭐ Ra quân thu dọn và phủ xanh 5 “suối rác” tại khu vực Hòn 
Yến, tỉnh Phú Yên 
⭐Giám sát rác thải biển tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc  
⭐Thí điểm phân loại rác tại hộ gia đình tại quận Thanh Khê, TP. 
Đà Nẵng   
… 
Và còn rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và 
người dân tại các thành phố tham gia vào dự án “Đô thị giảm 
nhựa” của WWF đã và đang diễn ra. Tất cả đều hướng đến một 
mục tiêu: Không còn rác nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 
2030. ⭐ 
 
“Cuộc xâm chiếm của rác” đang diễn ra với tốc độ chưa từng có. 
Theo một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trung bình mỗi 

Share bài từ WWF Facebook 

 
https://fb.watch/90DPNUgtUX/ 

 

 

https://fb.watch/90DPNUgtUX/


phút lại có một chiếc xe tải chở rác nhựa đổ ra biển; và theo số 
liệu của Bộ TN&MT năm 2019, lượng nhựa tiêu thụ bình quân 
đầu người năm 2019 là 41kg/người, gấp HƠN 11 lần so với 
lượng tiêu thụ 3,8kg/người vào năm 1990.  
 
Chúng ta vốn nghĩ rất đơn giản rằng vứt rác vào thùng là xong. 
Nhưng thực tế thì không phải vậy! Rác nhựa không được xử lý 
sẽ góp phần lớn làm quá tải các bãi rác. Và một khi các bãi rác 
đã quá tải thì rác sẽ xâm chiếm không gian sống của chúng ta!  
 
Có rất nhiều cách để có thể ngăn chặn cuộc “xâm chiếm” này 
mà mỗi cá nhân và cộng đồng có thể cùng hành động và lan toả 
ngay hôm nay. Cùng đồng hành với các #đô_thị_giảm_nhựa để 
xây dựng những thói quen xanh, góc phố xanh, cộng đồng xanh 
và không còn rác nhựa ngoài thiên nhiên! ⭐ ⭐⭐ 
 
#Đô_Thị_Giảm_Nhựa #Plastic_Smart_Cities 

Tuần 4  



BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG GIẢI CỨU BIỂN XANH 

 

� Biển dạo này ốm đến lạ, có vẻ nhƣ các loại chai nhựa, cốc nhựa, 

hộp nhựa, túi nilon,... khiến biển trở nên mệt mỏi và xám xịt hơn. 

 

Để bảo vệ biển, bộ tứ siêu đẳng 4T “Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng 

- Tái chế” ra đời, chống lại sự tấn công của rác thải nhựa.  

 

Mỗi ngƣời một nhiệm vụ, “bộ tứ siêu đẳng” đang từng bƣớc ngăn 

chặn âm mƣu "xâm chiếm" mặt biển của rác nhựa: 

 

� Từ chối: Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, 

cho dù đó là đồ tặng kèm miễn phí, có thể thay thế bằng túi vải, bình 

nƣớc tự mang,... 

 

� Tiết giảm: Hạn chế nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bằng nhựa, bao bì 

nhựa nếu không thực sự cần thiết.  

 

� Tái sử dụng: Tái sử dụng nhiều lần các sản phẩm nhựa nhƣ chai, 

cốc, hộp,...  

 

� Tái chế: Phân loại rác đúng cách để rác thải nhựa có giá trị đƣợc 

đƣa đến nhà máy tái chế. Từ đó, nhựa đƣợc tái sinh một “cuộc đời 

mới”, đảm bảo không lãng phí và gây ô nhiễm môi trƣờng.  

 

Bộ tứ siêu đẳng ra đời đã giúp cho tình trạng ô nhiễm biển đƣợc cải 

thiện. Cùng 4T giải cứu biển và làm xanh cuộc sống bạn nhé! 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1w6T8Es553hHf0hiKg3UPY9_2

6lVE9AgZ/view  

https://drive.google.com/file/d/1w6T8Es553hHf0hiKg3UPY9_26lVE9AgZ/view
https://drive.google.com/file/d/1w6T8Es553hHf0hiKg3UPY9_26lVE9AgZ/view


HUNG TAY GIẢM NHỰA VÌ MỘT TƢƠNG LAI XANH  

 

"Rác nhựa phân hủy rất lâu 

Vậy nên hạn chế nhu cầu dùng nghe" 

 

⭐� Ngƣời Việt Nam không thể thiếu làn điệu dân ca nhƣ đại 

dƣơng không thể XANH - SẠCH - ĐẸP khi còn nhiều rác thải 

nhựa.  

 

⭐� Những chất liệu văn hóa dân gian gần gũi cùng những giai 

điệu thân thuộc trong bài hát “Vì một cuộc sống xanh tƣơi” sẽ 

đánh thức mọi ngƣời nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 

giảm rác thải nhựa để bảo vệ đại dƣơng và hệ sinh thái biển, 

góp phần kiến tạo tƣơng lai xanh cho thế hệ mai sau. 

 

Hãy cùng hành động để bảo vệ môi trƣờng bằng chính những 

hành động thƣờng ngày của chúng ta. 

 

� Thƣởng thức ngay bài hát “Vì một cuộc sống xanh tƣơi” do 

NSƢT Thúy Đạt thể hiện, và đừng ngần ngại lan tỏa thông điệp 

sống xanh đến mọi ngƣời nhé! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-oPUZa03ghQ 



MUỐN LẮNG NGHE BIỂN “HÁT”, ĐỪNG ĐỂ BIỂN “GẦM GỪ” 

 

Trời sinh có biển có nguồn 

Giờ thêm rác nhựa thì buồn làm sao 

Đừng để biển cạn thành ao 

Đừng cho rác nhựa trôi vào đại dƣơng 

 

� Trời ngả về đông, ai nấy đều nhớ biển đến cồn cào, mong chờ 

khoảnh khắc đƣợc biển ôm vào lòng, thả hồn nghe khúc tình ca.  

 

Nhƣng dạo gần đây, biển không yên bình đến thế. Có chút “giận dữ” 

trong lòng biển, rác thải nhựa hiện hữu muôn nơi: dập dờn cùng con 

sóng, trở thành “thức ăn” cho cá, lởn vởn trong những rặng san hô. 

Con ngƣời đã làm biển thay đổi thật rồi!!! 

 

Chẳng lẽ, chúng ta chỉ biết lặng nhìn biển khóc thôi sao? 

�  ⭐ Không! Chúng ta có thể giải cứu biển bằng cách sống xanh hơn, 

giảm thiểu rác thải nhựa, chẳng hạn: không sử dụng nhựa dùng một 

lần, phân loại rác thải mỗi khi đổ rác, không mua sắm đồ nhựa bừa 

bãi,...  

 

Nhiều giọt nƣớc sẽ tạo nên đại dƣơng; nhiều ngƣời xử lý tốt rác thải 

nhựa biển sẽ còn sạch mãi. Chúng ta cùng hành động để bảo vệ biển 

nhé!   
 

https://drive.google.com/file/d/1vI5X15vA0kvsahLJ5RJcraH-

qAvU1dzS/view 



VANG CA ĐIỆU LÝ GIẢM NHỰA: XIN HÃY LẮNG NGHE 

 

⭐ Mộc mạc, giản dị mà gần gũi, tƣơi vui - đó chính là âm hƣởng 

của các điệu lý dân gian - một trong những nét độc đáo đặc trƣng 

của dân ca Việt Nam. 

 

Nhờ giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển mà trong sáng, tƣơi vui, đầy 

sức sống, giai điệu "Xin hãy lắng nghe" do nghệ sĩ Hoàng Văn 

Tùng trình bày gửi gắm thông điệp giảm rác thải nhựa nhƣ một làn 

gió mới giúp lan tỏa sự tích cực đến với mọi ngƣời.  

 

Chính điệu lý quen thuộc cho chúng ta cảm nhận đƣợc sự rạo rực, 

động lực mạnh mẽ để bắt đầu thực hiện nguyên tắc 4T: Từ chối - 

Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế. 

 

⭐ Giống nhƣ trong lời bài hát, những việc làm đơn giản, thói quen 

hàng ngày đều có thể thực hiện theo nguyên tắc 4T để bảo vệ sức 

khỏe và môi trƣờng sống của bản thân và gia đình. Từ trẻ nhỏ 

ngƣời già, bất kể nam hay nữ, dù là đang ở đâu, chúng ta đều có thể 

đóng góp vào hành trình làm sạch đại dƣơng, làm xanh Trái Đất. 

 

⭐ Xem video ngay để thƣởng thức điệu lý giảm nhựa, tự tin bắt đầu 

xây dựng thói quen tốt mỗi ngày nhé! 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThYYl8-pN2E 



NHỰA CÓ HOÀN TOÀN LÀ “NHÂN VẬT PHẢN DIỆN”? 

 

� Ngƣời ta thƣờng kháo nhau rằng: nhựa là “nhân vật phản diện” 

trong thế giới đầy màu xanh. Nhƣng xét cho cùng, nhựa đâu có xấu 

xa đến thế nhỉ. Bởi nhìn chung, nhựa  vẫn có nhiều  ƣu điểm sáng 

ngời đấy chứ. Tốt hay xấu là do cách bạn sử dụng mà thôi! 

 

Xem nào!!! 

� Nhựa sẽ góp phần bảo vệ môi trƣờng tốt hơn nếu đƣợc sử dụng 

đúng cách, phục vụ đúng ngƣời, sau đó đƣợc tái sử dụng hoặc tái chế 

theo đúng tiêu chuẩn. Ngƣợc lại, nhựa sẽ là “nhân vật phản diện” nếu 

ngƣời dùng không có trách nhiệm: 

 

� Sử dụng lãng phí, ngay cả khi không cần thiết. 

� Vứt bừa bãi ra ngoài môi trƣờng, khiến chúng trôi dạt ra biển. 

� Đốt cháy tạo ra chất độc hại cho cơ thể và môi trƣờng 

 

Nhƣ vậy, nhựa rất đa - zi - năng có thể đóng đƣợc cả “vai chính diện” 

và “vai phản diện”. Tất cả phụ thuộc vào cách sử dụng của bạn!  

 

Để trở thành nhân vật chính diện, nhựa nên đƣợc sản xuất, sử dụng, 

thu gom,  và tái chế theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn để 

đảm bảo không còn rác nhựa trong tự nhiên, và không còn ảnh hƣởng 

tiêu cực đến môi trƣờng và hệ sinh thái. 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1X_KKdspIEM3ckx4oFgEcs7jG

cLi6TEV8/view 



ĐIỂM DANH CÁC SẢN PHẨM NHỰA TÁI CHẾ TRONG GIA ĐÌNH 

 

� Vứt bỏ nhiều rác thải nhựa, đặc biệt là rác sinh ra từ các sản phẩm 

nhựa dùng 1 lần khiến ta có cảm giác thật “áy náy” với môi trƣờng. Ôi 

bạn ơi, nhựa không xấu xa đến thế đâu! 

 

Trong “hệ sinh thái” nhựa phong phú, có rất nhiều loại nhựa  có thể tái 

chế đƣợc. Nào, cùng điểm danh nhựa tái chế trong gia đình mình nhé! 

 

Rất nhiều các loại nhựa có thể tái chế nếu đƣợc phân loại đúng cách. 

Trong đó có 4 loại nhựa có tỷ lệ thu gom và đƣợc tái chế nhiều  nhƣ 

sau:  

 

◾ Nhựa số 1 PET: Loại nhựa này thƣờng dùng trong chai nƣớc ngọt, 

nƣớc, chai đựng nƣớc tƣơng, gia vị, hộp đựng bơ đậu phộng, dầu ăn, 

chai nƣớc súc miệng, lọ đựng mỹ phẩm… 

 

◾ Nhựa số 2 HDPE: thƣờng đƣợc sử dụng để làm bình sữa, nƣớc trái 

cây, chai dầu gội đầu, một số thùng rác và túi mua sắm, hộp đựng 

thuốc, dƣợc phẩm,… và rất rất nhiều các sản phẩm gia dụng khác. 

 

◾ Nhựa số 5 PP: Thƣờng đƣợc tìm thấy ở hộp thực phẩm; bàn ghế, 

thau chậu nhựa...  

 

◾ Một số loại bao bì nhựa cứng khác dạng chai, lọ, hộp….  

 

Nhƣ vậy, chúng ta đã phân biệt đƣợc các loại rác nhựa  có thể tái chế 

đƣợc trong gia đình. Giờ thì hãy cùng thực hiện thói quen phân loại 

rác mỗi ngày nhé, để cho biển càng ngày càng xanh, Trái Đất đƣợc 

trong lành trở lại.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1TF4r3dSpfWrjbkcHfLuSqF-

fi5jg_59t/view?usp=drivesdk 

Tuần 5 



PHÁT TRIỂN KINH TẾ: LẤY BIỂN XANH LÀM TRỌNG 

 

Đó là quan điểm đƣợc các đại biểu thống nhất trong phiên thảo luận 

tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa qua. Với đặc thù địa 

lý có đƣờng bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, không khó để nhận ra 

vai trò của kinh tế biển đối với cả mục tiêu phát triển Quốc gia và đời 

sống ngƣời dân. Theo đại biểu Tạ Đình Thi, Tổng cục trƣởng Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam, kinh tế biển có mối tƣơng quan chặt 

chẽ với các trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trƣờng - Quốc phòng - An 

ninh và Đối ngoại - Hợp tác quốc tế. 

 

Trải qua gần 2 năm sống chung với đại dịch COVID-19, hẳn ai trong 

chúng ta cũng đang nóng lòng chờ đợi đến ngày kinh tế phục hồi trở 

lại phải không? Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy thể hiện vai trò của mình 

trong việc củng cố các trụ cột cho nền kinh tế biển xanh - mà thiết 

thực nhất là bắt đầu từ việc bảo vệ môi trƣờng biển bạn nhé! 

 

Nguồn ảnh: Phƣơng Hoa/TTXVN 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1G9r0Ch6x53_UmZ38_b_ss7rL3

_g2mGz5/view?usp=sharing 



� "Sắm túi ba gang không phải để đựng vàng 

Mình là dân chơi dùng nó để đựng hàng 

Tặng con rừng vàng, tặng cháu biển bạc 

Quà tặng cho thế hệ sau đừng là một biển rác” 

 

� Bạn có tin không? Dân chơi hệ rap đảm bảo sẽ giảm rác 

thải nhựa ngay khi nghe bài hát dƣới đây!  

 

� Bài rap sôi động do ca sĩ P.Windy sáng tác và trình bày, 

đƣợc lấy cảm hứng từ ca dao dân gian, hứa hẹn sẽ truyền 

cảm hứng tới thế hệ trẻ về việc giảm ô nhiễm nhựa một 

cách mới mẻ và chân thật nhất. 

 

� Thông qua dòng nhạc rap mà các bạn trẻ luôn yêu thích, 

hy vọng mỗi ngƣời tiêu dùng trẻ sẽ ý thức đƣợc giảm rác 

thải nhựa là việc cần làm ngay hôm nay vì sức khỏe của 

bản thân, của những ngƣời thân yêu và vì thiên nhiên 

trong lành. 

 

� Xem ngay video để thƣởng thức những giai điệu bất 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcg3ctheSzE 



ngờ về giảm rác thải nhựa nhé! 

HUYỀN THOẠI BIỂN XANH: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM “SỨC KHỎE” CHO 

ĐẠI DƢƠNG 

 

Bầu ơi thƣơng lấy bí cùng 

Muốn biển "khỏe mãi" xin dùng 4T 

 

� Ngày xƣa, trên trái đất có một nàng công chúa, tên gọi Đại Dƣơng 

xinh đẹp tuyệt trần. Mỗi khi nàng cất bƣớc đi, tạo nên những làn sóng 

vô cùng uyển chuyển.  

 

Si mê vẻ đẹp của nàng, mỗi năm cứ mùa hè đến ngƣời ta kéo đến 

thăm thú và thƣởng thức. Nhƣng, than ôi! 

Ngƣời kéo đến mỗi năm một nhiều, lƣợng rác thải ngày càng tăng 

khiến Đại Dƣơng stress nặng. Sau một thời gian bị chai nhựa, cốc 

nhựa, túi ni-lông quấy nhiễu, hoành hành nàng trở nên “ốm yếu” hơn, 

nƣớc cũng chẳng còn trong xanh nữa. Rác thải quyện vào từng cơn 

sóng, sóng xô vỗ vào bờ.  

 

� Thầy lang tứ phƣơng về bắt bệnh cho nàng, ai cũng thở dài. Mãi 

sau này mới có vị danh y đi ngang qua, nhìn thấy đống rác nhựa đang 

trôi dạt gần bờ mà phán rằng, bệnh của nàng chỉ có 4 vị thuốc là: “Từ 

chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế”, dùng thƣờng xuyên ắt sẽ khỏi 

bệnh.  

 

Nàng cứ thế mà theo, những ngƣời xung quanh nàng cũng thƣờng 

xuyên sử dụng phƣơng thuốc 4T, giúp Đại Dƣơng dần hồi phục, rạng 

ngời nhƣ thuở ban đầu. 

 

Yêu biển, chúng ta cùng nhau bảo vệ cho Đại Dƣơng với thông điệp 

4T “Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế” để nhân rộng vòng 

tay, đồng lòng làm xanh mặt biển.  

 

 
https://drive.google.com/file/d/1b31d-

8urY7Y2ABm16X8wtlSu86S_9Fzt/view 



“CHỮA LÀNH” CHO BIỂN TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ 

 

Nƣớc biển đang xanh bỗng chuyển màu 

Lọ chai, hộp xốp đứng chen nhau 

Vƣơng trên bãi cát đủ loại cốc 

Xám xịt khơi xa nhựa ngập đầu  

 

� Chúng ta không thể biến mùa hạ thành đông, nhƣng có thể đƣa 

biển bị ô nhiễm rác thải nhựa trở về trạng thái “tinh khôi” nhƣ thuở ban 

đầu. Có thể mất 1 năm, 2 năm hay 10 năm nhƣng hãy cứ kiên trì... có 

sức ngƣời biển chẳng mấy mà xanh! 

 

Chữa lành cho biển nào có khó khăn, chúng xuất phát từ những thói 

quen giản dị khi ra biển: 

 

� Không để đồ vật (kem chống nắng, chai nƣớc ngọt, dép…) trên bãi 

cát hoặc quanh bờ biển, tránh bị thất lạc hoặc cuốn trôi ra biển.  

� Dọn sạch đồ đạc cá nhân (phao bơi, khăn tắm, …) trƣớc khi ra về, 

tránh để sóng cuốn trôi ra biển. 

� Không nên ném bóng quá xa, ngoài tầm kiểm soát. 

� Không bỏ rác bừa bãi, đặc biệt là vứt bỏ trực tiếp lên mặt biển. 

� Không sử dụng ly nhựa, cốc nhựa hay đồ nhựa dùng một lần trên 

bãi biển. 

 

“Vết thƣơng” của biển sẽ chóng lành khi chúng ta luôn cố gắng. Đừng 

nản lòng vì có cả một cộng đồng yêu biển luôn sát cánh cùng bạn. 

Chúng ta cùng thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa ra đại dƣơng 

bạn nhé.  

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEJgKiyCIJtWSgVlRuN

gzcUcBn4dNryf 

 


