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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Bạn là một người trẻ đang muốn thực hiện một hoạt động? Bạn cần tìm ý tưởng hay 

hướng dẫn cho những hoạt động mới? 

Bạn đang tò mò về một hoạt động tình nguyện, một chiến dịch truyền thông môi trường 

đang diễn ra như thế nào? 

Hay bạn là một nhóm tình nguyện đã hoạt động tích cực trong suốt thời gian qua và giờ 

đây muốn nhìn lại những thành quả và kinh nghiệm của mình? 

Cuốn sổ tay nhỏ này sẽ là một tài liệu hữu ích cho bạn để cùng nhìn lại và gợi mở cho 

những hoạt động được tổ chức và thực hiện một cách quy củ và sáng tạo hơn, nhằm 

đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống bền vững… 

Vậy, cuốn sổ tay này có gì? 

(1) như thế nào là một hoạt động hiệu quả? 

(2) một hoạt động hiệu quả cần được tổ chức ra sao?  

(3) những gợi ý về loại hình hoạt động 

(4) kinh nghiệm và những hướng dẫn thực hiện hoạt động. 

Hãy cùng chia sẻ và góp ý để hoàn thiện cuốn cẩm nang và những hoạt động rất tích 

cực của Thế Hệ Xanh, bạn nhé! 
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Phần 1 – TẠI SAO CẦN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG? 

1.1. Chuyện gì đang xảy ra? 

 

Thế giới ngày nay đang đối mặt với những vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên 

nghiêm trọng: suy giảm đa dạng sinh học, mất rừng, ô nhiễm, biến đổi khí hậu... 

Bạn có muốn đóng góp vào các hoạt động nhằm giảm nhẹ và bảo vệ môi trường? Hay 

chia sẻ kinh nghiệm tổ chức/thực hiện hoạt động. 

Và trong đó giới trẻ đóng một vai trò rất quan trọng nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi 

trường. Ngày nay, giới trẻ ngày càng có nhiều thông tin và cơ hội để tham gia, tổ chức 

và lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường, còn gọi là hoạt động tình nguyện về môi 

trường (từ sau đây gọi tắt là "hoạt động môi trường"). 

Các hoạt động môi trường trong những năm gần đây thường được khởi xướng trong 

một nhóm sinh viên, thanh niên - có thể là một câu lạc bộ hoặc một tổ chức tình nguyện, 
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Bạn là đang là học sinh, sinh viên năng 

động, nhiệt tình và có trách nhiệm, 

Bạn có niềm ham mê với hoạt động tình 

nguyện, đặc biệt là các vấn đề về môi 

trường và mong muốn đóng góp công 

sức mình trong lĩnh vực này? 

Bạn có biết sử dụng túi nylon và ống hút 

là có hại cho môi trường và cho chính 

sức khỏe của người sử dụng? 

Bạn muốn giúp những người xung 

quanh bạn thay đổi thói quen đó? 

 

Hãy tham gia vào mạng lưới của chúng 

tôi với dự án “Hà Nội nói không với túi 

nilon và ống hút nhựa” do nhóm điều 

phối đến từ các CLB hoạt động về môi 

trường trên địa bàn Hà Nội triển khai. 

 

- Trích Facebook Tôi ghét Nylon - 

thậm chí đơn giản hơn, là một vài bạn trẻ cùng chung tâm huyết với một vấn đề môi 

trường nào đó cùng xây dựng nên một hoạt động hay một dự án quy củ. 

Sự phát triển của các hoạt động này đã đạt tới 

những thành công nhất định, không chỉ đóng 

góp vào công tác bảo vệ môi trường nói riêng 

mà còn thể hiện những đam mê và công hiến 

của thanh niên trong xã hội nói chung. Các hoạt 

động môi trường được thực hiện đã đem lại 

những tác động nhất định tới cộng đồng cũng 

như giúp các bạn trẻ thu được những kinh 

nghiệm quý báu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều 

hoạt động còn đi theo lối mòn phong trào và 

chưa đạt được hiệu quả. 

Vậy, câu hỏi đặt ra là "Như thế nào là một hoạt 

động môi trường hiệu quả?".  

Một hoạt động hiệu quả cần có: 

• Mục tiêu rõ ràng (truyền tải thông điệp 

gì hay góp phần tạo ra thay đổi hành vi ra sao?) 

• Khả thi 

• Sáng tạo 

• Ngân sách hợp lí và tiết kiệm 

• Bền vững và có khả năng nhân rộng. 

1.2. Làm thế nào để tiến hành một hoạt động? 

Dù bạn ấp ủ thực hiện một dự án lớn hay chỉ đơn giản là thực hiện một hoạt động nhỏ 

lẻ bạn đều cần làm rất nhiều hoạt động trước, trong và sau để đảm bảo sự thành công 

của hoạt động/dự án đó. Vậy dự án là gì? Làm thế nào để xây dựng, phát triển và thực 

hiện thành công một dự án, mang lại tác động tốt cho xã hội và đảm bảo sự bền vững 

sau khi kết thúc? 
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Dự án là hệ thống tổng thể những hoạt động (công việc) nhằm đạt được một số mục 

tiêu cụ thể trong khuôn khổ thời gian và kinh phí nhất định. Quy trình xây dựng và thực 

hiện một dự án thường có 4 giai đoạn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng 

Bạn đã từng nghe đến “Nào ta cùng Buýt”, “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ”, “Tách! 

Tách! Tách! Cất chai”, “Tôi ghét nylon – Nylon là không phong cách”...? Các dự án đều 

hướng đến giải quyết các vấn đề môi trường nổi cộm hiện nay thông qua việc tác động 

đến những khía cạnh hết sức cụ thể: Giảm thiểu khói bụi và khí thải gây hiệu ứng nhà 

kính bằng việc khuyến khích cộng động sử dụng các phương tiện công cộng; xây dựng 

lối sống bền vững bằng những mẹo nhỏ ngay trong gia đình; hay giảm thiểu rác thải khó 

phân hủy vào môi trường...  

 Lựa chọn ý tưởng  

 Thu thập thông tin  

 Xác định đối tượng hưởng lợi 

 Xây dựng nhóm làm việc 

 Xác định mục đích/mục tiêu dự án  

 Xác định và phân tích các bên liên 
quan 

 Lập kế hoạch chi tiết cho dự án 

 Thực hiện các hoạt động của dự án 

 Quản lý dự án minh bạch 

 Giám sát 

 Huy động sự tham gia  

 Đánh giá các hoạt động dự án 

 Đánh giá đối tượng hưởng lợi 

 Bài học kinh nghiệm 
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Bạn luôn mong muốn làm những hoạt động 

đem lại lợi ích cho môi  trường và cộng đồng 

như những dự án trên. Nhưng bạn không biết 

bắt đầu từ đâu? – Hãy bắt đầu từ một ý tưởng! 

Để bắt đầu một hoạt động/dự án, trước hết bạn 

cần có một ý tưởng. Ý tưởng đến từ đâu? 

Chúng có thể đến từ bất cứ đâu:  

- một dự định bạn hằng ấp ủ 

- một vấn đề thực tế khiến bạn bức xúc 

- một hành động hay ở đâu đó mà bạn muốn học tập và nhân rộng 

- hay khi bạn xem một chương trình truyền hình, đọc một quyển sách, tra cứu 

internet... 

Giờ bạn đã có ý tưởng, hãy thu thập thông tin để “làm giàu” thêm cho ý tưởng 

của bạn. 

- Thông tin xung quanh vấn đề bạn lựa chọn 

(thông qua sách; báo; internet; hỏi ý kiến những 

người am hiểu về lĩnh vực này,…) để bạn có 

thêm hiểu biết về vấn đề, các hoạt động tương 

tự trước đây và trả lời câu hỏi: ý tưởng dự án có 

thực sự cần thiết không? 

- Thông tin về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, … 

của địa phương nơi bạn muốn thực hiện ý tưởng để đánh giá khả năng tiếp nhận của 

đối tượng với các hoạt động bạn muốn thực hiện. 

- Thông tin chung về các đối tượng (đối tượng hưởng lợi, đối tượng tác động,…): qua 

phỏng vấn; quan sát; thảo luận nhóm;...thu thập thông tin về nhu cầu (họ cần gì), 

nguồn lực của họ (họ có gì). Những thông tin này cho phép bạn biết được những 

người có thể cùng tham gia hoạt động và hỗ trợ bạn thực hiện ý tưởng. 

 

 

 

“Hành động NHỎ cho Thay đổi 

LỚN”. Bạn hãy lựa chọn một vấn đề 

cụ thể để tập trung giải quyết thật hiệu 

quả dựa trên điều kiện nguồn lực và 

hoàn cảnh thực tế.  

Ví dụ:  Lựa chọn xây dựng tài liệu để 

nâng cao nhận thức học sinh tiểu học 

về Biến đổi khí hậu. 

Hãy sử dụng nguồn tài liệu dồi 

dào từ internet và sách báo. Hãy 

tham khảo những kế hoạch được 

đánh giá tốt. Học hỏi từ ưu – 

nhược điểm của những dự án đi 

trước và lựa chọn cho mình cách 

lập kế hoạch rõ ràng, hợp lý nhất. 
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Giai đoạn 2: Lập kế hoạch hành động 

Có thể hiểu kế hoạch hành động là một bản đồ chi tiết giúp bạn tới được nơi mình 

muốn. Để làm được điều này trước hết bạn cần xác định được “điểm đến”- điều mình 

muốn thay đổi trong dài hạn (mục đích) và ngắn hạn (mục tiêu).  

Vậy có thể xây dựng một kế hoạch hành động bằng cách nào? 

Có nhiều cách khác nhau để bạn thể hiện kế hoạch hoạt động của mình: diễn giải dưới 

dạng văn bản, sơ đồ hóa, bảng thông tin. Thông thường bản kế hoạch được trình bày 

bằng các bảng và thể hiện được: Nội dung các hoạt động, trình tự thực hiện các hoạt 

động, thời gian dự kiến cho toàn dự án và từng hoạt động của dự án, địa điểm thực 

hiện, người thực hiện hoạt động, kết quả mong đợi, dự kiến các khó khăn và hướng giải 

quyết cho từng hoạt động... 

Ví dụ: 

TT Hoạt động Thời gian Địa điểm 
Người chịu 

trách nhiệm 

Nguồn lực 

(tài liệu, dụng cụ …) 

Mục tiêu: Đạt 90% các em học sinh trường A, xã B, huyện C, tỉnh D nắm được các 

kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu trước 30/4/2010 

1 

Soạn tài liệu kiến 

thức cơ bản về 

BĐKH cho các em 

học sinh 

1/1/2010 

– 

2/2/2010 

Trường A 
Nguyễn Văn 

B 

- Tài liệu tham khảo 

về BĐKH 

- Máy vi tính 

2 … … … … … 

Một kế hoạch tốt là kế hoạch hợp lý về mục tiêu, có thể thực hiện được, rõ ràng trong 

tài chính và tổ chức quản lý, thể hiện được đầy đủ các thông tin cần thiết và khuyến 

khích sự tham gia của người dân vào các hoạt động cụ thể. 

Có rất nhiều yếu tố trong thực tiễn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, do 

đó bạn cần có sự chuẩn bị trước cho những tình huống không thuận lợi và đề ra 

phương thức giải quyết phù hợp. 
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Giai đoạn 3: Thực hiện ý tưởng 

Con đường dài vạn dặm cũng bắt đầu từ những bước chân! Giai đoạn thực hiện ý 

tưởng chính là lúc các bạn đặt những bước chân đầu tiên trong thực tế để hiện thực 

hóa ý tưởng.  

Cần làm những gì trong giai đoạn này? 

- Giai đoạn thực hiện ý tưởng là quá trình bạn bắt tay triển khai các hoạt động 

trong bản kế hoạch trên thực tế, đòi hỏi nhóm dự án có khả năng thực hiện và 

điều phối các hoạt động, nguồn lực theo khung thời gian đã định. 

- Quay phim, chụp ảnh trong suốt quá trình thực hiện hoạt động để làm tư liệu cho 

dự án 

- Ghi chép biên bản trong suốt quá trình thực hiện hoạt động để viết bài đăng báo 

và viết báo cáo. 

- Để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt trong thực tế bạn cần có sự theo dõi và 

giám sát từ các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện. Khi giám sát có thể 

sử dụng bảng kế hoạch hành động đã xây dựng ở giai đoạn Lập kế hoạch và 

đánh dấu ở phần “Ghi chú” nhằm kiểm soát tiến độ các hoạt động tốt hơn. 

Ví dụ: 

TT Hoạt động Thời gian Địa điểm Người chịu 

trách nhiệm 

Nguồn lực 

(tài liệu, dụng cụ …) 

Ghi chú 

Mục tiêu:  

1 Soạn tài liệu kiến 

thức cơ bản về 

BĐKH cho các 

em học sinh 

1/1/2010 – 

2/2/2010 

Phòng 

cán bộ 

trường A 

Nguyễn Văn 

A 

- Tài liệu tham 

khảo về BĐKH 

- Máy vi tính 

Đã thực hiện 

2 Tổ chức tập 

huấn về BĐKH 

(nội dung: BĐKH 

là gì) 

24/3/2010 Lớp 4A 

trường A 

Nguyễn Văn 

A 

Trần Thị C 

- Tài liệu về 

BĐKH 

- Bài trình bày 

powerpoint) 

Thay đổi về 

thời gian 

thực hiện 

(sẽ thực 

hiện vào 

11/4/2010) 

3 …      
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Để tiến hành theo dõi – đánh giá, bạn nên xây dựng các CHỈ SỐ để đo lường mức độ 

thành công của dự án. Các chỉ số càng cụ thể sẽ càng dễ dàng cho bạn để đánh giá 

những thành công và tồn tại của dự án. 

Ví dụ:  Ý tưởng “tổ chức lớp học tìm hiểu về biến đổi khí hậu cho trẻ em” có thể 

được đánh giá thông qua các chỉ số: 

- Số người tham gia lớp học 

- Số người hài lòng về kiến thức thu được từ lớp học 

- Số hoạt động liên quan đến chống biến đổi khí hậu do chính các học viên thực hiện 

sau khi tham gia lớp học 

Tính minh bạch của dự án là gì? Làm thế nào để đảm bảo tinh minh bạch của dự án? 

Tính minh bạch của dự án/hoạt động có thể hiểu là sự rõ ràng, công khai về thông tin, 

tài chính hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến dự án với các bên liên quan. Để thực 

hiện được điều này dự án của bạn cần: 

- Đưa ra các qui định rõ ràng về việc mua sắm 

hàng hóa, trang thiết bị cho dự án (báo giá, hóa 

đơn – chứng từ, chiết khấu, …) 

- Minh bạch về thông tin, các hoạt động dự án và 

các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện 

(thông qua báo cáo hoạt động định kỳ, đăng tải 

các thông tin hoạt động trên báo, mạng internet…) 

- Công khai các vấn đề liên quan đến tài chính cho 

các thành viên trong nhóm dự án thông qua các 

buổi họp định kỳ. Công khai tài chính với các bên liên quan, đặc biệt là đối 

tượng hưởng lợi để gây dựng và đảm bảo niềm tin giữa các bên liên quan với 

nhóm thực hiện. 

Giai đoạn 4: Đánh giá và tổng kết dự án 

Bạn đã đi hết chặng đường rất dài, nhưng trước khi nghỉ ngơi hãy cùng nhìn lại những 

thành quả đạt được: Bạn đã đến đúng đích đặt ra lúc đầu hay chưa? Và có thể học 

được những gì từ chặng đường đã qua? Tất cả những công việc đó là giai đoạn đánh 

giá hiệu quả và tổng kết dự án. 

Liên lạc thường xuyên với 

các bên liên quan. Đừng 

quên trao đổi với các đối tác 

và đối tượng hưởng lợi về 

tình trạng dự án. Điều này 

giúp các bên liên quan hiểu, 

tin tưởng vào tính minh bạch 

của dự án cũng như góp 

sức giải quyết các vấn đề 

phát sinh. 
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Đánh giá là hoạt động nhằm tìm hiểu về mức độ hiệu quả dự án/hoạt động bạn đã 

thực hiện. Trong giai đoạn cuối của dự án hoạt động đánh giá giúp xem xét toàn diện: 

dự án đã đạt được mục tiêu chưa? Đã đạt được đến mức độ nào? Nếu chưa đạt đến 

mục tiêu thì nguyên nhân do đâu? Không chỉ được thực hiện ở cuối dự án, đánh giá còn 

diễn ra xuyên suốt quá trình thực hiện. 

Bạn có thể lập kế hoạch cho việc đánh giá hiệu quả thông qua bảng kế hoạch chi tiết.  

Ví dụ: 

TT Thông tin 

cần thu 

thập 

Thời gian/ 

địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Ai thu thập 

thông tin 

Ai phân tích 

thông tin 

Cách thức 

chia sẻ kết 

quả 

1 Sự thay 

đổi nhận 

thức của 

học sinh về 

vấn đề bảo 

vệ môi 

trường  

Tháng 

11/2012 

tại Trường 

tiểu học A 

Sử dụng 

bảng hỏi, 

phỏng vấn 

sâu, thảo 

luận nhóm 

học sinh 

Phạm Thị A 

Dương Văn 

B 

Dương Văn 

B 

- Gửi báo cáo 

tổng kết cho 

nhà trường, 

nhà tài trợ. 

- Tổ chức buổi 

gặp mặt nhà 

trường, đối 

tác, nhóm dự 

án 

2 …      

 

Có nhiều cách khác nhau để đánh giá kết quả đạt được. Tùy theo quy mô và nguồn lực 

mà dự án có thể lựa chọn hình thức và phương pháp phù hợp.  

- Quan sát trực tiếp:  Người phụ trách đánh giá tự hỏi mình: “Tôi nhìn thấy gì?”, 

“Người ta đang làm gì?”; “Có phải hoạt động đã được lập kế hoạch đang được triển 

khai hay không?”…. 

- Phỏng vấn những người chủ chốt: Tiến hành hỏi người chủ chốt (là người nắm 

được nhiều thông tin) một số câu hỏi để hiểu biết rõ hơn người đó về những điều 

đang xảy ra và tại sao nó xảy ra (hoặc không xảy ra).   
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- Thảo luận nhóm có trọng tâm: Tổ chức các nhóm theo độ tuổi/thành phần/giới/vị trí 

xã hội để thảo luận về thay đổi, đánh giá chất lượng các hoạt động, và chỉ ra các 

lĩnh vực để cải tiến.  

- Điều tra/Khảo sát: Cách làm là mọi người tự điền vào mẫu câu hỏi hoặc một người 

nào đó đặt câu hỏi cho mọi người trong nhóm và ghi lại trả lời của họ.  

-  “Đánh giá sự thay đổi”: Thu thập các câu chuyện mà người dân kể lại theo những 

câu hỏi được xây dựng sẵn để đánh giá chất lượng dự án theo cái nhìn của người 

dân. 

Ngoài ra bạn cũng có thể đánh giá thành công của dự án thông qua đo lường các cấp 

độ: 

Cấp 

độ 
Loại đánh giá Mô tả Một số công cụ và phương pháp 

1 Cảm nhận 

của đối tượng 

về chương 

trình 

Đối tượng cảm thấy 

như thế nào về chương 

trình 

- Bảng đánh giá mức độ hài lòng 

- Hỏi nhanh, sử dụng bảng hỏi, 

phiếu điều tra ngay sau hoạt động/ 

chương trình 

2 Thay đổi kiến 

thức và kỹ 

năng 

Đo lường kiến thức và 

kỹ năng của đối tượng 

trước và sau khi tham 

gia chương trình 

- Đánh giá trước và sau hoạt 

động/chương trình 

- Có thể sử dụng phương pháp 

phỏng vấn hoặc quan sát trực tiếp 

3 Thay đổi về 

hành vi 

Đối tượng áp dụng các 

kiến thức, kỹ năng thu 

nhận từ chương trình 

vào công việc và cuộc 

sống 

- Quan sát và phỏng vấn đối tượng 

trong suốt thời gian thực hiện 

chương trình để đánh giá sự thay 

đổi về hành vi và tính bền vững 

của sự thay đổi đó 

4 Kết quả/Tác 

động 

Kết quả thực tế so với 

mục tiêu đã đề ra. 

Những tác động mà đối 

tượng mang lại cho cơ 

quan/tổ chức, môi 

trường,… 

- Đánh giá này được thực hiện 

thông qua hệ thống quản lý và báo 

cáo 

- Về đánh giá tác động, đôi khi phải 

mất một khoảng thời gian dài mới 

nhìn thấy được sự tác động. 
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Sau khi thực hiện các hoạt động đánh giá bạn cần: 

- Tổng hợp, phân tích thông tin thu nhận được. 

- Đối chiếu kết quả với mục tiêu đề ra về tiến độ, ngân sách và đưa ra kết luận. 

- Hoàn thiện các thủ tục tài chính và tài liệu liên quan. 

- Hoàn thành báo cáo dự án và thông báo với đối tác và các bên liên quan. 

- Họp rút kinh nghiệm trong với các bên liên quan và nội bộ nhóm dự án. 
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1.3. Có những hình thức hoạt động gì? 

Các nhóm tình nguyện hay câu lạc bộ môi trường đã và đang tạo ra rất nhiều hoạt động 

sáng tạo, phong phú. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn hình thức tổ 

chức, thông thường là tùy thuộc vào chủ đề hoạt động, đối tượng tác động, quy mô 

mong muốn, nguồn lực, điều kiện tài chính… Dưới đây xin giới thiệu một số các phân 

chia hình thức hoạt động cơ bản. 

 

 

 

 

 

 

1.3a. Phân chia theo quy mô hoạt động 

Sơ đồ dưới đây cho thấy ba cấp độ quy mô khác nhau: nhỏ, trung bình và lớn. Ngoài sự 

khác biệt về số lượng người tham gia, mỗi cấp độ lại có mức độ hiệu quả tác động khác 

nhau: quy mô càng nhỏ thì hiệu quả càng cao.  

 

CÁC LOẠI HÌNH 

HOẠT ĐỘNG 

Cách thức 

tổ chức 
Chủ đề 

Trực tiếp – Gián tiếp 
Đối tượng 

Quy mô 
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Với các hoạt động quy mô nhỏ như xây dựng năng lực, sinh hoạt nhóm hay tập huấn 

bạn có thể đạt được hiệu quả hoạt động sâu trên một số ít đối tượng. Ngược lại, những 

chương trình, hoạt động có quy mô lớn hơn như sự kiện truyền thông, trò chơi lớn sẽ 

giúp bạn tiếp cận được với đông đảo đối tượng quan tâm, tuy nhiên chất lượng hoạt 

động lại thấp hơn. Do đó, căn cứ trên tính chất của hoạt động, nguồn lực cũng như số 

lượng đối tượng hướng đến mà bạn có thể lựa chọn quy mô hoạt động phù hợp.  

1.3a. Phân chia theo tính trực tiếp – gián tiếp 

Các kênh trực tiếp có thể kể đến: 

• Trao đổi trực tiếp: nói chuyện, tư vấn, họp nhóm, hội thảo, diễn đàn...   

• Có sự tham gia của cộng đồng và đối tượng: biểu diễn nghệ thuật, câu lạc bộ, hoạt 

động tại trường học, photovoice...  

• Nâng cao năng lực: tập huấn, tham quan, đào tạo giảng viên, hướng dẫn viên... 

Bên cạnh đó là các kênh hoạt động gián tiếp: 

• Tài liệu in: sổ tay, sách mỏng, bản tin, tờ rơi, áp phích... và các sản phẩm: logo, lịch, 

túi xách, mũ...  

• Công nghệ và phương tiện thông tin đại chúng: phát thanh, truyền hình, báo mạng...  

• Trung tâm thông tin: triển lãm, website, đường thăm quan du lịch và các địa điểm có 

thể đưa thông tin (bảo tàng, đền, chùa...)  

Cách thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp để đưa thông tin 

đến đối tượng và tạo điều kiện cho truyền thông hai 

chiều (có thu nhận phản hồi), quy đó giúp cho tác 

động của hoạt động được nâng cao hơn. Mặt khác, 

cách gián tiếp là thông qua các phương tiện truyền 

thông để truyền tải thông tin. Nhìn chung, truyền thông 

gián tiếp giúp tiết kiệm nguồn lực và đưa thông tin đến 

nhiều đối tượng khác nhau trong cùng một thời gian. 

Và ngày nay, người ta đã tận dụng nhiều cách thức 

khác nhau để tăng tính hai chiều cho hình thức gián 

tiếp; chẳng hạn như tổ chức một cuộc thi online, tạo 

đường dây nóng hay các kênh tương tác khác… 

Hãy quan tâm đến sự tham gia 

của đối tượng hưởng lợi khi 

thiết kế hoạt động.  

Tạo điều kiện tối đa cho mọi người 

tham gia vào hoạt động (bằng trò 

chơi, thảo luận nhóm...) là một yếu 

tố quan trọng làm tăng tính tương 

tác và hiệu quả tác động, đặc biệt 

là các hoạt động quy mô lớn. 
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1.3c. Phân chia theo hình thức tổ chức 

Nhìn chung, có rất nhiều cách thức để tổ chức một hoạt động truyền thông, nhưng 

thường tùy thuộc vào mục đích mà hoạt động truyền thông đó sẽ có quy mô lớn – nhỏ 

hay hình thức truyền tải khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi hoạt động cũng phù hợp với 

nhóm đối tượng, địa điểm hay nguồn lực nhất định. 

Dưới đây liệt kê một số hình thức tổ chức hoạt động thường gặp: 

Hình thức 

tổ chức 
Đặc điểm Ví dụ hoạt động 

Sinh hoạt 

nhóm nhỏ 

 Sinh hoạt định kì (hàng tuần, hàng 

tháng) 

 Phù hợp với học sinh, sinh viên 

 Tại trường học, tại cộng đồng 

 Có thể kết hợp nhiều hình thức khác 

nhau như: thảo luận nhóm, chiếu 

phim, tranh biện, tọa đàm nhỏ… 

 Nhóm sinh viên sinh hoạt câu lạc bộ 

TGC 

 Sinh hoạt câu lạc bộ 3R (tại trường 

học) 

 Nhóm 26+ sinh hoạt CLB của các 

thành viên Stupid team 

 GHA sinh hoạt CLB định kì 

Sinh hoạt 

nhóm lớn 

(Hoạt động 

tập huấn – 

hội thảo) 

 Tập huấn ngắn ngày/dài ngày; trực 

tiếp/online 

 Phù hợp với học sinh, sinh viên 

nhưng có quy mô lớn hơn 

 Sử dụng nhiều phương pháp với nội 

dung trải nghiệm sâu sắc hơn 

 Diễn đàn Thanh niên và Phát triển 

bền vững các năm 2009, 2010… 

 Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam (VYF) 

 Diễn đàn Tuổi trẻ Tây Nguyên  

 Các tập huấn theo chủ đề (BĐKH, 

kinh tế xanh…) 
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Hoạt động 

xây dựng 

tài liệu/sản 

phẩm 

truyền 

thông  

 Viết bài/cập nhật thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng: 

o Báo giấy 

o Báo mạng 

o Truyền hình 

 Xây dựng các sổ tay sống xanh, các 

tip xanh 

 Thiết kế tờ rơi/bản tin kết hợp cùng 

các: 

o Doanh nghiệp 

o Trường học 

o Cơ quan/công sở  

 Viết sách, dịch sách môi trường 

 Tạo lập thư viện môi trường trực 

tiếp/online 

 Chương trình thiết kế tờ rơi hướng 

dẫn cách tiết kiệm điện và dán tại 

các nhà máy/khu công nghiệp của 

nhóm Sứ giả xanh Cần Thơ tháng 

5/2011. 

 Đưa tin về vấn đề môi trường  hiện 

tại trên các bản tin/bảng thông báo 

tuần/các trang web của các trường 

ĐH Kinh tế quốc dân/ ĐH Quốc gia 

Hà Nội… 

 Thiết kế các tip xanh dành nhằm tiết 

kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường của câu lạc bộ Go Green. 

 Hoạt động dịch sách của chương 

trình Nâng cao nhận thức về môi 

trường và biến đổi khí hậu 

(RAECP): http://www.raecp.org/thu-

vien-tai-lieu/env  

 Các tài liệu về môi trường được các 

thành viên chia sẻ rất đa dạng trên 

các website: www.thehexanh.net; 

http://yeumoitruong.com/forum/ 
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Các sự 

kiện, chiến 

dịch lớn 

 Tổ chức triển lãm nghệ thuật 

(tranh/ảnh/tác phẩm tái chế…) 

 Trình chiếu các bộ phim môi trường 

 Biểu diễn nghệ thuật: 

o Đêm nhạc chủ đề môi trường 

o Gala các tiểu phẩm môi trường 

o Trình diễn thời trang tái chế 

 Tổ chức các sự kiện môi trường 

nhân các dịp lễ: Ngày Trái Đất 

22/04, Ngày Môi trường Thế giới 

5/6, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 

- Hà Nội 

o Ngày hội 3R - Mottainai 

o Ngày hội đổi sách cũ/giáo trình cũ 

tại các trường đại học 

 Tổ chức các cuộc thi (thi theo 

nhóm/cá nhân; trực tiếp/online) 

o Sáng tác và biểu diễn tác phẩm 

(hát/thơ/văn/kịch…) 

o Viết bài cảm nhận/trả lời câu hỏi 

o Thiết kế (logo, thời trang…), sáng 

tạo thông điệp, khẩu hiệu 

o Chụp ảnh/vẽ tranh 

o Thi làm phim (ngắn/dài) 

o Thi đấu thể thao/đố vui 

o Thi vẽ tranh cho các đối tượng 

(trẻ em/thanh niên/người khuyết 

tật…)    

 Triển lãm tác phẩm tái chế  của 

nhóm 3R. 

 Sáng tạo và biểu diễn 1 vở hài kịch 

ngắn. 

 Đêm nhạc Earth Song hưởng ứng 

Giờ Trái Đất 2010. 

 Tổ chức  vẽ 1 bức tranh lớn cho 1 

nhóm người. 

 Trình diễn thời trang tái chế. 

 Cuộc thi Ý tưởng kinh tế xanh hàng 

năm do Táo xanh tổ chức. 

 Cuộc thi thiết kế, sáng tác banner 

bảo vệ môi trường do các bạn trẻ 

Artmedia Center tổ chứ năm 2010.  

 Cuộc thi sáng tác biểu trưng cho 

chiến dịch Grow năm 2011 của 

Oxfam do Mạng lưới Thế hệ xanh 

phát động. 

 Cuộc thi ảnh: Khoảnh khắc Earth 

hour 2011. 

 Các cuộc thi kiến thức môi trường 

giữa các lớp tại trường học. 

 



19 

 

Truyền 

thông đa 

phương 

tiện  

 Tạo lập website/blog/facebook… 

trực tuyến 

 Thiết kế/phát động 1 chiến dịch 

online 

 Sưu tầm sách và share cho mọi 

người trực tuyến 

 Sáng tạo và phát sóng các chương 

trình trên truyền hình kết hợp cùng 

các công ty. 

 Sử dụng và tận dụng hiệu quả các 

công cụ/chế độ online: 

◦ Avatar 

(yahoo/facebook/blog…) 

◦ Tạo link sự kiện 

◦ Chế độ vote/comment 

 Chiến dịch Online: chiến dịch Earth 

hour 2011 (sử dụng cùng một biểu 

tượng trên facebook ...) 

 Ký cam kết bảo vệ gấu, bảo vệ hổ 

online của Trung tâm Giáo dục 

Thiên nhiên (ENV) 

 Chương trình Hành trình xanh của 

Go Green. 

 

Hoạt động  

thực địa/dã 

ngoại 

 Du lịch kết hợp tìm hiểu thiên nhiên 

 Tổ chức trại hè sinh thái cho các đối 

tượng (trẻ em/thanh niên/người 

già…) 

 Đi dã ngoại lồng ghép các hoạt động 

thể chất: 

◦ Chơi các game vận động 

◦ Thi các môn thể thao 

 Tổ chức cho các lớp/nhóm tham 

quan 1 vườn quốc gia/khu bảo tồn 

thiên nhiên tai địa phương hoặc gần 

nơi bạn sinh sống. 

 Tổ chức tới tham quan 1 làng nghề 

nổi tiếng. 

 Tìm hiểu 1 ngày làm việc của người 

nông dân trên cánh đồng. 
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Dự án thay 

đổi hành vi  

 Tổ chức các hoạt động cùng cộng 

đồng: 

◦ Xây dựng mô hình khu phố 

xanh 

◦ Xanh hóa căn tin, shop bán 

hàng  

◦ Tổ chức cùng dọn vệ sinh 

định kỳ tại khu dân cư 

 Dự án tại công sở: 

◦ Phát động tiết kiệm 

điện/nước 

 Phát triển các dịch vụ cộng đồng 

 Chương trình Khu phố xanh do Go 

Green thực hiện 

 Chiến dịch 26 độ - khuyến khích mọi 

người để điều hòa ở 26 độ để bảo 

vệ môi trường. 

 Sản xuất hoặc mở cửa hàng có bán 

cơm chay/dịch vụ du lịch sinh thái 

nông thôn. 

1.3d. Phân chia theo đối tượng 

Về mặt đối tượng thực hiện, chủ yếu có thể phân chia thành trẻ em; thanh niên (học 

sinh, sinh viên) và cộng đồng (người lớn). Tuy nhiên, có thể kể đến hai nhóm đối tượng 

tác động đặc thù là theo trường học hay doanh nghiệp. Bên cạnh đó với mỗi khu vực 

thực hiện (nông thôn, thành phố) cũng có những hoạt động điển hình. Do vậy, bảng 

dưới đây trình bày tổng hợp những gợi ý và ví dụ cho các nhóm đối tượng nêu trên. 

Đối tượng 

/khu vực 
Gợi ý Ví dụ hoạt động 

Trẻ em 

 

 Thực hiện các dự án giáo dục môi 

trường: 

◦ Dạy các tiết học với chủ đề 

môi trường 

◦ Dạy làm đồ chơi từ nguyên 

liệu tái chế 

◦ Dạy vẽ, dạy bơi… 

 Tổ chức trại hè sinh thái 

 Chương trình Tiết học xanh của nhóm  

Sài Gòn 350. 

 Các tiết học dạy làm đồ chơi từ sản 

phẩm tái chế của nhóm Fun Recycle. 

 Cuộc thi vẽ tranh chủ đề Ô nhiễm 

không khí năm 2010 do công ty BOO 

và ENV tổ chức. 

 Tổ chức các câu lạc bộ xanh, em yêu 

môi trường… tại các trường cấp 1, 2. 



21 

 

 Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu môi 

trường thông qua các hình thức: 

vẽ/kể chuyện/kịch/múa/thiết kế thời 

trang 

 Thành lập các câu lạc bộ/nhóm bảo 

vệ môi trường. 

 Tổ chức những ngày hội môi trường 

dành cho trẻ em 

 Viết sách/dịch sách về môi trường 

cho trẻ em. 

 

Thanh niên  Thành lập các nhóm/câu lạc bộ bảo 

vệ môi trường/sống xanh. 

 Tập huấn về các chủ đề. 

 Tổ chức tọa đàm/diễn đàn. 

 Tổ chức các cuộc thi sáng tác/thiết 

kế tác phẩm/sản phẩm. 

 Tổ chức các chuyến du lịch sinh 

thái/tham quan/thực địa. 

 Triển khai các mô hình kinh doanh, 

dịch vụ sản phẩm sinh thái. 

 Biên tập/viết/dịch các ấn phẩm. 

 Tổ chức các sự kiện truyền 

thông/chương trình nghệ thuật. 

 Xây dựng các chương trình truyền 

thông trên đài truyền hình, phát 

thanh. 

 Chương trình phát thanh của nhóm 

GGC và PB media. 

 Tổ chức tập huấn/hội thảo/diễn đàn 

tại các trường. 

 Tổ chức các đêm nhạc/kịch/rối nhân 

ngày kỷ niệm: ngày Trái đất, giờ Trái 

đất, ngày Môi trường… 

 Thiết kế những mẫu huy hiệu, móc 

khóa đẹp mắt, thu hút với những hình 

ảnh tuyên truyền về môi trường dành 

cho học sinh, sinh viên của nhóm Go 

Green. 

 Dịch các tài liệu, phim nước ngoài: 

nhóm Nhiệt huyết, 350 VYS, 

REACP… 

Cộng đồng  Xây dựng các dự án tại cộng đồng: 

◦ Phong trào tiết kiệm năng 

lượng trong sinh hoạt. 

 Dán và phát các tờ rơi hướng dẫn tiết 

kiệm năng lượng. 

 Vận động  ngày trồng cây, ngày dọn 
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◦ Triển khai các mô hình khu 

phố sạch, khu phố xanh… 

◦ Thực hiện sử dụng phương 

tiện xanh: đi bộ, đi xe đạp… 

◦ Tuyên truyền giảm thiểu 

lượng túi nilong sử dụng tại 

các gia đình/khu buôn bán… 

 Triển lãm tranh/sản phẩm tái chế 

 Tổ chức ngày hội đồ cũ 

 Tổ chức các hoạt động nghệ thuật 

kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi 

trường: 

◦ Diễn kịch/diễn rối 

◦ Biểu diễn ca nhạc 

◦ Chiếu phim 

 Tham gia tổ chức các ngày lễ hội, 

ngày truyền thống tại khu dân cư kết 

hợp một số nội dung bảo vệ môi 

trường: 

◦ Phát tờ rơi hướng dẫn tiết 

kiệm điện, nước trong các 

buổi lễ của nhà thờ, nhà 

chùa 

◦ Đưa nội dung bảo vệ môi 

trường vào chương trình lễ 

cầu làng, cầu mùa… 

vệ sinh trong các khu dân cư. 

 Mô hình khu phố Xanh của nhóm Go 

Green TP Hồ Chí Minh. 

 Ngày hội đồ cũ Mottainai tại Hà Nội 

hàng năm do nhóm 3R tổ chức. 

 Hoạt động làm túi giấy phát cho mọi 

người sử dụng thay thế túi nilong của 

nhóm YouthXchange. 

 

Doanh 

nghiệp 

 Phát tờ rơi tuyên truyền 

 Mời phối hợp tài trợ trong các hoạt 

động/chương trình bảo vệ môi 

trường 

 Các sản phẩm quần áo/mũ/túi thời 

trang với chất liệu thân thiện môi 

trường của hang BOO, Karibon. 

 Tắt các thiết bị khi không/chưa sử 

dụng đến tại các cơ quan/nhà 
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 Khảo sát mức độ lãng phí năng 

lượng và đưa ra các hướng dẫn tiết 

kiệm tại doanh nghiệp  

 Tổ chức thi thiết kế các sản phẩm 

thân thiện môi trường/mang thông 

điệp bảo vệ môi trường giữa các 

doanh nghiệp 

 Tổ chức ký cam kết tiết kiệm năng 

lượng trong các quá trình sản xuất. 

máy/cửa hàng. 

 Mô hình quán café sinh thái tại Hà 

Nội. 

 Các cửa hàng xanh: không dùng túi 

nilong, chỉ dùng túi giấy. 

 

Trường học  Tập huấn cho giáo viên và học sinh.  

 Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về 

các chủ đề. 

 Đưa các nội dung giáo dục môi 

trường vào giảng dạy. 

 Thành lập các CLB môi trường. 

 Tổ chức các ngày hội môi trường. 

 Tổ chức các cuộc thi về môi trường 

giữa các lớp, các khối với nhiều 

hình thức. 

 Trồng cây trong vườn trường. 

 Lập website/làm báo tường/làm tập 

san/viết sách và cập nhật thông tin 

về môi trường 

 Dịch sách/dịch phim môi trường 

 Chương trình Tiết học xanh của nhóm 

Sài Gòn 350. 

 Chiếu phim môi trường trong các tiết 

học trống của sinh viên học viện Tài 

chính Hà Nội. 

 Ngày không túi nilong của học sinh 

trường Amsterdam Hà Nội. 

Thành phố  Thực hiện các chiến dịch tuyên 

truyền tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 

môi trường: 

◦ Tiết kiệm điện, nước trong 

gia đình, tại công sở 

 Chiến dịch Tôi đồng ý: dựng các clip 

với thông điệp tôi đồng ý bảo vệ môi 

trường. 

 Chiến dịch 26 độ: tuyên truyền, vận 

động mọi người để điều hòa ở mức 
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◦ Phân loại rác tại nhà, đổ rác 

đúng nơi quy định 

 Tổ chức các hoạt động nghệ thuật 

tuyên truyền nội dung bảo vệ môi 

trường: 

 Tuần lễ phim môi trường/gala tiểu 

phẩm môi trường 

 Đêm nhạc chào mừng ngày môi 

trường 

 Vận động người dân tự sản xuất 

một số loại thực phẩm cho sinh 

hoạt: trồng rau sạch, trồng các loại 

quả, trồng hoa… 

26 độ trở lên để tiết kiệm điện và bảo 

vệ môi trường. 

 Đêm nhạc Earth hour ngày 26/3 tại 

Đà Nẵng. 

 Đảo Cù Lao Chàm – Đà Nẵng: đảo 

không túi ni lông. 

 Chiếu các bộ phim môi trường miễn 

phí tại các khu dân cư. 

 Hoạt động chỉ sử dụng xe đạp và đi 

bộ tại phố cổ Hội An- Đà Nẵng. 

Nông thôn   Tập huấn theo chủ đề 

 Phát tờ rơi, hướng dẫn xử lý rác thải 

đúng cách 

 Tổ chức các hoạt động văn hóa văn 

nghệ mang nội dung tuyên truyền 

bảo vệ môi trường: 

◦ Chiếu phim/diễn kịch/rối 

◦ Cuộc thi hát/tiểu phẩm chủ 

đề môi trường 

 Hướng dẫn người dân cách sử 

dụng/tận dụng nguyên liệu tái chế 

làm các sản phẩm mới. 

 Tập huấn: 

◦ Sử dụng phân bón đúng cách 

trong sản xuất nông nghiệp 

không gây hại cho môi trường 

◦ Thay đổi mùa vụ phù hợp với 

sự thay đổi thời tiết 

◦ Chuyển đổi nuôi trồng để phù 

hợp với điều kiện tự nhiên 

◦ Làm biogas 

 

1.3e. Phân chia theo chủ đề 

Môi trường nói chung là đề tài rộng lớn, trong đó có thể phân chia thành những chủ đề 

nhỏ - chính là những vấn đề cấp bách đang được chú ý đến ngày nay: biến đổi khí hậu 

và năng lượng, đa dạng sinh học, xử lí rác thải, sản xuất và tiêu dùng bền vững… 
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Dưới đây là các ví dụ hoạt động theo chủ đề: 

Biến đổi khí hậu và Năng lượng 

- Chiến dịch “Tôi đồng ý” (do 

A4F  phối hợp cùng các 

CLB môi trường tổ chức): 

kêu gọi người dân Việt Nam 

trên khắp thế giới nói lên 

tiếng nói bảo vệ môi trường, 

chống biển đổi khí hậu 

thông qua việc gửi những 

clip mang thông điệp “Tôi 

đồng ý” trả lời cho câu hỏi: 

Bạn có đồng ý hành động 

cùng chúng tôi không? 

 

- Dự án “Happy kids, happy trees”: Là dự án của 

một đại sứ môi trường Bayer  đề xuất ý tưởng về 

một chuỗi chương trình giáo dục kiến thức bảo vệ 

môi trường, lồng ghép hoạt động trồng cây của 

các em học sinh giúp các em tự mình trải nghiệm, 

tăng tình cảm gắn bó với thiên nhiên, từ đó có ý 

thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.  

- Cuộc thi ký túc xá tiết kiệm điện tại các trường 

CĐ, ĐH tại TP Đà Nẵng: Các phòng ở trong ký 

túc xá thi đua giảm số lượng điện tiêu thụ trong 1 tháng, phòng chiến thắng sẽ được 

trả tiền điện của tháng đó. 

- Vận động các nhà hàng, khách sạn, quán café tiết kiệm năng lượng - mô hình quán 

café xanh tại TP Hồ Chí Minh: giảm tiêu thụ điện, không sử dụng đồ hộp bằng nhựa, 

ống hút… 

- Chiến dịch vận động sử dụng điều hòa 26 độ trở lên tại 

các hộ gia đình, cơ quan, văn phòng tại Đà Nẵng do 

nhóm 26+ thực hiện. 

 

“Biến đổi khí hậu là sự thay đổi 

của khí hậu diễn ra trong một 

khoảng thời gian dài; có thể là ấm 

hơn hoặc lạnh hơn, lượng mưa 

hoặc lượng tuyết trung bình hằng 

năm có thể tăng hoặc giảm…” – 

Theo Sổ tay ABC về Biến đổi khí 

hậu. Bộ GD-ĐT, Live&Learn và 

Plan tại Việt Nam, 2012. 
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- Chương trình văn phòng xanh - sử dụng phần mềm Tôi tiết kiệm do CLB 2E, EHE, 

PFT Green khởi xướng nhằm giảm khối lượng điên sử dụng tại các văn phòng tới 

30%. 

- Chiến dịch “Green Pause” của CLB 350 Việt Nam tại các nút giao thông trọng điểm, 

tuyên truyền bằng lời nói và các hình ảnh sinh động (tranh vẽ, poster) kêu gọi người 

đi đường tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 25 giây. 

- Dự án “Tuần lễ giao thông xanh” do Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị thực 

hiện tại Hà Nội với Chiến dịch “Thay phương tiện, Đổi cách nghĩ” hướng vào nhóm 

nhân viên cơ quan và công sở trên địa bàn Hà Nội, khuyến khích mọi người sử dụng 

phương tiện giao thông xanh trong thời gian 1 tuần.  

- Hành trình ít phát thải của 2 cô bạn người nước ngoài: đi qua 14 nước Châu Á bằng 

các phương tiện ít khí thải: xe đạp, xe buýt, tàu hỏa… 

- Cuộc thi làm phim ngắn nhân sự kiện Giờ Trái Đất năm 2012 thu hút các nhóm làm 

phim đưa ra ý tượng và thực hiện các đoạn clip nhằm truyền tải thông điệp: Giảm 

tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh… 

- Mô hình trồng cây của tổ chức Caritas: Là giải pháp đền bù lượng khí thải cacbon, 

tái tạo rừng và chống BĐKH toàn cầu. Mô hình trồng 1000 cây xanh  này còn nhằm 

mục đích hỗ trợ người nghèo có thu nhập ổn định hơn.  Mô hình trồng cây xanh 

được tổ chức Caritas phát động hàng năm tại các cộng đồng dân cư. 

- Chương trình “Tiết học xanh” tại TP HCM: là hoạt động bản sắc của nhóm Sài Gòn 

350 với mục tiêu lồng ghép nội dung môi trường vào ngay trong hệ thống giáo dục 

chính quy. Trong tháng 4/2010, các Tiết học Xanh đã diễn ra tại 4 truờng THPT hàng 

đầu trong địa bàn thành phố HCM. 

- Chương trình chiếu phim môi trường vào các tiết học trống tại Học viện tài chính Hà 

Nội: Các bạn sinh viên đã tổ chức chiếu phim về môi trường vào những tiết học 

trống trong tuần của 1 số lớp. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của rất nhiều các 

bạn sinh viên, góp phần đưa những kiến thức môi trường tới gần các bạn sinh viên 

tài chính hơn. 
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Theo Wikipedia, đa dạng sinh học  bao 

hàm sự khác nhau trong một loài, giữa 

các loài và giữa các hệ sinh thái khác 

nhau. Đó là sự khác nhau giữa các sinh 

vật sống ở tất cả mọi nơi, bao gồm: các 

hệ sinh thái trên cạn, sinh thái trong đại 

dương và các hệ sinh thái thuỷ vực 

khác, cũng như các phức hệ sinh thái 

mà các sinh vật là một thành phần trong 

đó.  

Chủ đề đa dạng sinh học chủ yếu tiếp 

cận việc bảo vệ và phát triển các loài 

thực vật, động vật hoang dã quý hiếm và 

các hệ sinh thái rừng… 

Đa dạng sinh học 

- Hoạt động của mạng lưới các CLB Bảo 

vệ động vật hoang dã trực thuộc Trung 

tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, Câu 

lạc bộ môi trường Đà Nẵng (DUTEC), 

WDN, CLB Sức khỏe và con người): 

Các bạn tình nguyện viên tại các CLB 

này tổ chức các hoạt động ký cam kết 

bảo vệ ĐVHD, điều tra lên danh sách, 

báo cáo về các cá nhân/ hộ gia 

đình/nhà hàng tàng trữ, buôn bán, sử 

dụng động vật hoang dã. 

- Ý tưởng mở dịch vụ quảng cáo xanh ở VQG Chư Yang Sin của nhóm ChemProG – 

khối THPT chuyên ĐHKHTN: tham gia cuộc thi do WWF tổ chức. Nhằm vào việc thu 

hút các các công ty, tổ chức quảng bá hình ảnh, logo trên các banner, poster kèm 

theo các thông điệp vì môi trường có thu phí dịch vụ. Hoạt động này gây quỹ cho 

việc nghiên cứu bảo tồn gen cũng như chăm sóc bảo vệ Hổ Đông Dương ở Việt 

Nam. 

-  Ý tưởng do Câu lạc bộ tình nguyện trẻ Green khởi xướng: xây dựng các bài giảng 

về các loài Rùa nước ngọt cho các em học sinh tiểu học trong các trường PTCS tại 

Hà Nội. 

- Tọa đàm về đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên rừng của Đoàn thanh niên huyện 

Vũ Quang – nơi có VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh), các chương trình thảo luận về đa 

dạng sinh học của thanh niên vùng lõi VQG Lò Gò Xa Mát (Tây Ninh)  

- Hoạt động triển lãm các hình ảnh về loài 

Gấu, ký cam kết bảo vệ các loài Gấu tại 

hệ thống siêu thị CoopMart, BigC…trên 

cả nước của mạng lưới CLB bảo vệ 

ĐVHD phối hợp cùng Trung tâm Giáo 

dục Thiên nhiên (ENV).  

- Chương trình của Câu lạc bộ bảo vệ 

động vật hoang dã TP Hồ Chí Minh: làm 

đồ trang sức, phụ kiện từ các nắp chai 

bia, nước ngọt, những vỏ chai kim loại có in hình, tên của các loài ĐVHD …) 
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“Hiện nay, hầu hết các thành phố lớn tại Việt 

Nam đều dùng phương pháp xử lý rác thải chủ 

yếu là chôn lấp. Tuy nhiên, trong 91 bãi rác 

lớn hiện đang tồn tại trên cả nước, chỉ có 17 

bãi hợp vệ sinh, chiếm chưa tới 19%. Trong 

khi đó, có 49 bãi rác (chiếm gần 54%) đang 

gây ô nhiễm nghiêm trọng".  

Đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, về 

tình hình chôn lấp rác thải hiện nay. 

Xử lý rác thải 

- Chương trình “Nhật ký nilon”: đánh dấu những lần sử dụng túi nilong và túi 

giấy…trong ngày, dần dần giảm bớ thói quen dùng túi nilong, thay thế túi nilon bằng 

các loại túi sinh thái hơn (giấy, vải). 

- Hoạt động 1 ngày trong tháng không 

sử dụng túi nilong của học sinh 

trường Amsterdam Hà Nội. 

- Đảo Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): là 

đảo không sử dung túi nilong (khẩu 

hiệu tại các khu chợ: Xách giỏ đi 

chợ- phong cách của người nội trợ) 

- Hoạt động dạy học của nhóm Fun 

Recycle:  Với mục đích kích thích tư 

duy sáng của các em nhỏ và vận 

dụng vào thực tế để biến rác thải thành những đồ dùng có ích, nhóm Fun Recycle 

đã hướng dẫn  khoảng 800 học sinh  trong suốt 2 tháng  tại 4 trường tiểu học  trên 

địa bàn thành phố Hà Nội làm đồ chơi từ các vật liệu tái chế như vỏ lon, vỏ chai, đĩa 

CD cũ, giấy báo cũ… 

- Thiết kế  các website với các chuyên mục hướng dẫn sử dụng nguyên liệu tái chế 

làm các vật dụng hữu ích: 

o http://kenh14.vn/made-by-teens.chn; 

o http://thegioisanhdieu.timnhanh.com/m/sanh_dieu/chi_tiet/64133;  

o http://3rclub.wordpress.com/category/cung-lam-d%E1%BB%93-tai-

ch%E1%BA%BF/ 

- Triển lãm sảm phẩm tái chế của CLB 3R 

- Chương trình làm túi giấy từ sách báo cũ và phát hoặc bán cho các cửa hàng tại Hà 

Nội của nhóm YouthXchange 

- Ý tưởng Thùng rác xoay ba ngăn theo hệ thống 3R-W - giải nhất Ý tưởng sáng tạo 

trẻ của nhóm sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM)  
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Sản xuất tiêu dùng bền vững – sống xanh 

- Ý tưởng xây dựng dự án nhằm vận 

động, kết hợp người dân cùng tham 

gia cải tạo môi trường biển tại Đà Nẵng 

của CLB Vì Biển Xanh Đà Nẵng 

- Chiến dịch ăn chay vì môi trường: kêu 

gọi, tuyên truyền mọi người cùng ăn 

chay để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ 

môi trường 

http://vegvietnam.petavn.com/ 

- Chương trình dạy làm đồ chơi của nhóm Fun Recycle, làm bút chì từ vỏ cây khô của 

nhóm sinh viên ở TP Hồ Chí Minh. 

- Chương trình thư viện miễn phí trao đổi sách đã qua sử dụng của sinh viên các 

trường đại học tại Hà Nội diễn ra tại trường ĐH Kinh 

tế Quốc dân Hà Nội đã thu được hang nghìn đầu 

sách để trao đổi. 

- Mô hình các quán café xanh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Mô hình các trường học xanh. 

- Ngày hội đồ cũ Mottanai. 

 

Hỗ trợ người nghèo và người dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu 

- Phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, hoạt động và sản xuất bền vững hỗ trợ cho 

các gia đình dân tộc thiểu số thuộc xã Hông Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Dạy bơi cho phụ nữ và trẻ em ở các vùng thường xảy ra thiên tai tại đồng bằng sông 

Cửu Long. 

- Tổ chức các nhóm tình nguyện quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. 

- Tổ chức các chương trình Mùa hè xanh: đến các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân 

tộc thiểu số và truyền đạt các kiến thức môi trường. 

- Lớp học về môi trường và biến đổi khí hậu cho người nghèo, người khuyết tật. 

Phát triển bền vững bao gồm 2 nội dung: sản 

xuất bền vững và tiêu dùng bền vững. Để 

thực hiện tiêu dùng bền vững trước tiên cần 

phải sử dụng các “sản phẩm và dịch vụ thân 

thiện môi trường”. 

So với những sản phẩm và dịch vụ cùng loại 

khác, sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi 

trường sẽ có tác động ít nhất đến môi trường 

và sức khỏe con người. 

- Báo Môi trường 2007 
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- Tổ chức các buổi học, lớp học làm sản phẩm 

từ đồ tái chế sau đó đem bán dành cho trẻ 

em lang thang cơ nhỡ. 

- Dạy cách làm sản phẩm từ vật liệu thiên 

nhiên cho trẻ em khuyết tật. 

- Cung cấp kiến thức về sức khỏe, vệ sinh và 

nước sạch, xây dựng những công trình nước 

sạch và vệ sinh sử dụng bền vững và lâu dài 

cho người dân, dần dần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của họ. 

 

 

Diễn tập sơ tán – Dự án Nâng cao kĩ năng phòng ngừa, ứng phó với BĐKH tại Hà Tĩnh 

 

 

“Người nghèo trên thế giới đang phải 

đối mặt với sự gia tăng liên tục với 

những nguy cơ và sự tổn thương gắn 

liền với khí hậu. 

Trong giai đoạn 2000-2004, tính trung 

bình hàng năm cứ 19 người đang sống 

ở các nước đang phát triển thì có 1 

người phải chịu thiên tai khí hậu.” 

Báo cáo phát triển con người năm 

2007-2008 
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Phần 2 – CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC RA SAO? 

Dù bạn là cá nhân hay một nhóm/CLB đều có rất nhiều hình thức hoạt động khác nhau 

mà bạn có thể thực hiện. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự hình thành 

các mạng lưới tình nguyện vì môi trường như Thế Hệ Xanh có rất nhiều cơ hội để các 

bạn chia sẻ, kết nối và tham khảo những mô hình hoạt động thú vị tại Việt Nam hay các 

quốc gia khác. Thế Hệ Xanh giới thiệu tới các bạn một số hoạt động điển hình được 

chia sẻ từ rất nhiều các CLB môi trường trên toàn quốc, trong đó nêu lên những đặc 

điểm, cách thực hiện, ví dụ và kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Với mỗi 

chia sẻ này hy vọng các bạn có thể ghi nhận được những thông tin hữu ích trong quá 

trình hoạt động và duy trì CLB của mình trong thời gian tới. 

 Sinh hoạt nhóm – quy mô nhỏ (câu lạc bộ, tập huấn) và lớn (hội thảo, diễn đàn) 

 Tổ chức sự kiện hay chiến dịch lớn 

 Xây dựng tài liệu/sản phẩm truyền thông 

 Truyền thông đa phương tiện  

 Tổ chức thực địa/dã ngoại 

 Các dự án môi trường 

2.1. Sinh hoạt nhóm  

Sinh hoạt nhóm là một trong những hình thức phổ biến nhất trong các câu lạc bộ/tổ 

chức tình nguyện. Đây là một cách thức đơn giản và hữu hiệu để trao đổi thông tin, chia 

sẻ kiến thức và khởi động những sáng kiến hành động từ một tổ chức. 

Tùy thuộc vào quy mô và điều chỉnh trong kĩ thuật tổ chức mà sinh hoạt nhóm có thể 

chia làm 2 loại: 

- Sinh hoạt nhóm nhỏ: sinh hoạt câu lạc bộ, tập huấn... (25-30 người) 

- Sinh hoạt nhóm lớn: diễn đàn, hội thảo... (50-100 người) 

2.1a. Sinh hoạt nhóm nhỏ 

Sinh hoạt nhóm nhỏ thường là sinh hoạt câu lạc bộ định kì, hay khóa tập huấn ngắn 

nhằm chia sẻ kiến thức về một chủ đề nhất định.  
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Ưu điểm của hình thức này: 

- Đối tượng: phù hợp với học sinh, sinh viên; đặc biệt là ở trường học 

- Quy mô nhỏ (20-35 người), dễ tác động truyền thông trực tiếp đến người tham gia 

- Phương pháp đơn giản, giúp người tham gia dễ tiếp thu; chủ yếu là thảo luận chung, 

thảo luận theo nhóm, trình bày, hỏi đáp 

- Sự tham gia hai chiều được thúc đẩy mạnh 

- Chuẩn bị đơn giản 

Các ví dụ: 

Câu lạc bộ Tiếng Anh và Môi trường (TGC – Talking Green Club) 

TGC là một trong số ít các CLB môi 

trường duy trì được hình thức sinh hoạt 

CLB định kì để nâng cao nhận thức về 

môi trường. Cứ 2 tuần/lần, CLB lại họp 

mặt tại một địa điểm sinh hoạt cố định. 

Mỗi buổi sinh hoạt đưa ra một chủ đề môi 

trường như “Khai thác thủy sản quá 

mức”, “Rau hữu cơ”, “Bếp xanh”, “Môi 

trường và nghèo đói”… Các chủ đề đưa 

ra thường dựa trên các yếu tố: vấn đề môi trường nóng bỏng, chủ đề mà các thành viên 

quan tâm, hay thời điểm kỉ niệm trong năm… Mỗi vấn đề môi trường được đào sâu tìm 

hiểu với những câu hỏi cơ bản (vấn đề này đang diễn ra thế nào, nguyên nhân và tác 

động của chúng, hành động của bạn…) và sử dụng nhiều hình thức khác nhau như: thảo 

luận nhóm, thảo luận toàn thể, tranh biện, kể chuyện, đóng vai, xem phim và chia sẻ… 

Tất cả các nội dung đều được thực hiện bằng tiếng Anh nhằm nâng cao kĩ năng nghe 

nói của các bạn sinh viên. Hai nhóm đối tượng chính của các buổi sinh hoạt thường là 

các bạn đã có sẵn quan tâm và hiểu biết về môi trường và các bạn khác muốn trau dồi 

tiếng Anh, đi cùng bạn bè hoặc thích thú một chủ đề/hoạt động cụ thể. Ở đây, CLB đã 

tận dụng sự hiểu biết của sinh viên ngành môi trường và “tính đại chúng” ở các bạn sinh 

viên khác. Ví dụ như với một câu hỏi/vấn đề khó, hãy hỏi các bạn sinh viên ngành môi 

trường về nội dung chuyên môn; mặt khác gợi mở sự chia sẻ của các bạn thanh niên 

khác về suy nghĩ của họ ở vị trí một “người bình thường”. 
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Việc chuẩn bị cho mỗi buổi sinh hoạt về kĩ thuật và phương pháp đều rất quan trọng. 

Lịch sinh hoạt (và chủ đề) sẽ được gửi trước cho người tham gia khoảng 1 tuần trước 

đó, kèm theo một số gợi ý để các bạn tìm hiểu. Tài liệu cho mỗi chủ đề sinh hoạt 

thường có là tài liệu phát tay gồm những thông tin cơ bản: khái quát về vấn đề môi 

trường, những thông tin và con số đáng chú ý, từ khóa/từ mới, “what you can do”), câu 

hỏi thảo luận nhóm, tài liệu bổ trợ: slide, clip/phim, ảnh… 

Ngoài ra, CLB cũng kết hợp lan tỏa kiến thức qua các kênh truyền thông online như 

email, facebook, diễn đàn... Một nội dung hay thường được thảo luận dài kì trên diễn 

đàn của CLB, và có thể dẫn tới một phong trào hay chiến dịch hành động thay đổi hành 

vi của các bạn trẻ. 

Chiếu phim “Câu chuyện đồ đạc”  

Buổi ra mắt phim “Câu chuyện đồ đạc” 

với phụ đề tiếng Việt được tổ chức trong 

chuỗi sự kiện của mạng lưới Thế Hệ 

Xanh. Bộ phim ngắn 20 phút cung cấp 

những thông tin và góc nhìn từ bản chất 

của hệ thống sản xuất và tiêu thụ hiện 

nay, đặc biệt là ở những nước phát triển. 

Sau khi chiếu phim, khán giả được dẫn dắt vào những câu hỏi thảo luận về chủ đề “Sản 

xuất và tiêu dùng bền vững” theo hình thức chia nhóm và thuyết trình. Qua đó, người 

tham gia không chỉ hiểu rõ hơn về nội dung phim mà còn được nâng cao hiểu biết về 

một chủ đề mới. Những câu hỏi đố vui xen lẫn cũng góp phần làm không khí buổi sinh 

hoạt trở nên sôi nổi hơn.  

Lịch trình tham khảo: 

Nội dung Thời gian 

Mở đầu – Giới thiệu 5 phút 

Đố vui 10 phút 

Chiếu phim 25 phút 

Giải lao 15 phút 

Thảo luận nhóm và hỏi đáp 60 phút 

Kết thúc  5 phút 
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Chuỗi Ngũ hành – chương trình Giáo dục môi trường của GFOC 

Năm 2012, Tổ chức Thanh niên vì 

Tương lai xanh của Bé (GFOC) 

đã xây dựng chuỗi chương trình 

giáo dục môi trường mang tên 

Ngũ Hành, được thực hiện tại 

trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 

Tên gọi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa 

– Thổ tương ứng với năm chủ đề 

môi trường mà các em học sinh 

sẽ được tìm hiểu hiện trạng, 

nguyên nhân và giải pháp. 

Mỗi chủ đề hoạt động thường bao gồm 2 nội dung: hiểu về vấn đề môi trường (nguyên 

nhân, tác động…) và khơi gợi và thúc đẩy các em có những hành động nhỏ để giải 

quyết vấn đề, góp phần bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như chủ đề Biến đổi khí hậu 

được lồng ghép trong Ngày Hỏa, trong đó những kiến thức được đưa tới các em nhỏ 

thông qua các hoạt động thí nghiệm mô phỏng hiệu ứng nhà kính, giới thiệu tác động 

của biến đổi khí hậu thông qua tranh vẽ và hình ảnh sinh động, trò chơi về các giảm 

thiểu khí cacbonic, và kết thúc bằng hoạt động trồng cây trong vườn trường.  

Nhóm thực hiện cũng rất chu đáo khi chuẩn bị nhiều 

tranh ảnh đầy màu sắc, hấp dẫn với các em nhỏ; hay 

những thí nghiệm, trò chơi phù hợp chính là cách để 

các em được tự trải nghiệm, qua đó dễ dàng tiếp thu 

kiến thức. Với những hoạt động tích cực, các em nhỏ 

cũng sẽ cảm thấy sẵn sàng và hào hứng hơn để thay 

đổi, có những hành động bảo vệ môi trường. 

Các buổi học tại lớp, trường kết hợp với tham quan dã 

ngoại (Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi) là 

những hoạt động hấp dẫn, thu hút các em. Nhóm thực 

hiện là các tình nguyện viên GFOC – khoảng 3-5 bạn 

với nhóm học sinh 30 em. Chương trình cũng tranh 

thủ giới thiệu và kêu gọi sự ủng hộ từ nhà trường, các 

bậc phụ huynh và các tổ chức hỗ trợ (WAR, 

Live&Learn…) 
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Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Mỗi buổi sinh hoạt cần có một chủ đề hay một thông điệp; trước hết hãy xác định chủ 

đề/thông điệp nhằm đảm bảo mục tiêu: Sau buổi sinh hoạt, người tham gia sẽ hiểu hơn 

về chủ đề hay nắm được thông điệp muốn truyền tải.  

Bước 2: Xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp 

Một buổi sinh hoạt nhỏ có thể diễn ra trong vòng 1-3 tiếng với cấu trúc như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu chung 

Trong phần này, người dẫn dắt sẽ giới thiệu mục tiêu hay chủ đề của buổi sinh hoạt, 

các nội dung chính và phương pháp sẽ thực hiện. Hay nói cách khác, người dẫn dắt tạo 

ra một bối cảnh cụ thể để giúp những người tham gia bước vào nội dung chính của buổi 

sinh hoạt. Ví dụ: “Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề Biến đổi khí hậu với 4 

nội dung chính (khái niệm, nguyên nhân, tác động và giải pháp). Ở mỗi phần, chúng ta 

sẽ cùng chơi các trò chơi, thảo luận nhóm và xem các đoạn phim về Biến đổi khí hậu để 

hiểu hơn về chủ đề này”. 

Giới thiệu 

chung 

Khẳng định lại 

thông điệp 

Trải nghiệm 

Phân tích 

Tổng hợp 

Áp dụng 

tích cực 
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Trải nghiệm 

Phương pháp truyền thống của một buổi sinh hoạt là phân tách chủ đề ra thành từng 

câu hỏi nhỏ và lần lượt thảo luận, trình bày rồi hỏi đáp. Tuy nhiên, để làm cho buổi sinh 

hoạt sinh động và hiệu quả hơn, cần sử dụng những phương pháp nhằm tăng cường 

sự tham gia của mọi người như:  

- Đặt ra tình huống thú vị 

- Chơi một trò chơi để trải nghiệm 

- Xem một đoạn phim 

- Tranh biện (lần lượt phản ánh quan điểm thuận và nghịch về chủ đề theo hình thức 

tranh luận đối kháng) 

- … 

Phân tích, tổng hợp 

Sau phần trải nghiệm, người 

tham gia cần được dẫn dắt để 

phân tích và khái quát hóa nên 

quan điểm, hiểu biết rõ rệt về chủ 

đề nêu ra, nắm được thông điệp 

đang cần truyền tải.  

Áp dụng tích cực 

Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông (không chỉ dừng lại ở hiểu biết mà còn hành 

động), đây là phần “liên hệ thực tế” với hiện trạng những gì đang diễn ra và người tham 

gia có thể làm gì để vận dụng hiểu biết sau buổi sinh hoạt. Chẳng hạn như sau buổi 

sinh hoạt về chủ đề Rác thải, cần liên hệ những việc mà người ta có thể làm để giảm 

thiểu tác hại của rác thải. 

Kết luận 

Cuối cùng, buổi sinh hoạt cần được chốt lại những gì đã tìm hiểu và có thể ứng dụng 

trong thực tế; đây cũng là lúc thông điệp chính của buổi sinh hoạt được khẳng định lại 

để khắc sâu vào tâm trí mọi người. Đôi khi, người tham gia còn được gợi mở bằng một 

câu hỏi để tiếp tục tìm hiểu về chủ đề hoặc làm rõ nét hơn thông điệp. 
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Bước 3: Chuẩn bị hậu cần 

Chọn lựa địa điểm, thời gian phù hợp 

Địa điểm cho một buổi sinh hoạt nhóm nhỏ có 

thể là một lớp học hay phòng họp; có thể bố trí 

chỗ ngồi linh hoạt (thường là theo hình chữ U 

hoặc theo các nhóm nhỏ để đảm bảo sự tham 

gia cởi mở) và bổ sung các thiết bị phụ trợ như 

máy tính, máy chiếu… Cần lựa chọn địa điểm, 

thời gian phù hợp và thuận tiện đi lại cho người 

tham gia.  

Chuẩn bị nội dung 

Đây chính là phần quan trọng nhất trong bước chuẩn bị. Sau khi đã xác định được nội 

dung ở Bước 2, nhóm tổ chức cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho những người 

chuẩn bị. Đặc biệt, với hình thức hoạt động này thì người dẫn dắt có vai trò rất quan 

trọng và cần có sự chuẩn bị chu đáo (tìm hiểu kĩ về nội dung, tập dượt từng phần và 

tham khảo ý kiến mọi người). Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ phụ trợ 

phù hơp như máy tính, máy chiếu, giấy, bút, thẻ màu, băng dính… 

Lý tưởng nhất, tiến trình của buổi sinh hoạt nên được tổng duyệt trước trong nhóm tổ 

chức. 

Truyền thông 

Trước buổi sinh hoạt, những đối tượng sau cần nắm được thông tin cụ thể về buổi sinh 

hoạt: 

- Nhóm tổ chức  

- Những người tham gia 

- Những người có trách nhiệm liên quan (nhà trường, ban chủ nhiệm CLB, phụ 

huynh…) 

Sau buổi sinh hoạt, kết quả hoạt động cũng nên được thông báo tới các đối tượng trên 

cũng như những người quan tâm khác. 
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Bước 4: Tiến hành và tổng kết 

Cuối cùng, một buổi sinh hoạt cần được diễn ra đúng như dự định. Sau khi kết thúc, 

nhóm tổ chức cần ngồi lại để rút kinh nghiệm về hoạt động – đây thường là bước rất 

quan trọng nhưng thường bị bỏ quên. 

Gợi ý để nâng cao hiệu quả hoạt động: 

- Phương pháp: lồng ghép nhiều hình 

thức trao đổi khác nhau để tăng 

cường sự tham gia của mọi người; 

trong đó các tình huống, trò chơi, phim 

ảnh, tranh biện... là những cách thức 

dễ thu hút nhất. 

- Nội dung: cần có thông điệp chủ đề rõ 

ràng, kèm theo tài liệu phụ trợ giúp 

người tham gia nắm được nội dung 

chính của buổi sinh hoạt. 

- Nhân sự: Người thúc đẩy chính có vai trò rất quan trọng: cần có kinh nghiệm và sự 

chuẩn bị tốt. 

- Hậu cần: Đảm bảo các thiết bị phụ trợ như máy tính, máy chiếu, loa đài... tương thích 

và hoạt động tốt; đặc biệt nếu có chiếu phim, clip trong hoạt động. 

- Quan trọng: nên có buổi chạy thử (tổng duyệt) và mời bạn bè đóng vai trò người 

tham gia để đóng góp ý kiến khách quan. 

- Hình thức này nên tổ chức định kì, tạo thành chuối hoạt động để duy trì thói quen tìm 

hiểu và nâng cao ý thức cũng như hành động của người tham gia. 

-  Nên kết hợp với các hình thức khác như thảo luận online, tọa đàm, tham quan dã 

ngoại để nâng cao hiệu quả nhận thức.  

2.1b. Sinh hoạt nhóm lớn 

Sinh hoạt nhóm lớn thường là các buổi hội thảo, diễn đàn… với quy mô có thể lên tới 

100 người và có thể kéo dài 3-5 ngày, nhằm chia sẻ kiến thức, quan điểm và những 

khía cạnh các nhau của một vấn đề lớn. Ví dụ như Diễn đàn Giới trẻ và Phát triển bền 

vững trong đó các vấn đề phát triển bền vững như năng lượng, đa dạng sinh học, sản 

xuất và tiêu dùng, rác thải, biến đổi khí hậu… được tìm hiểu trong từng phiên làm việc 
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của gần 100 bạn trẻ đến từ khắp cả nước; hay Hội thảo 3R về Rác thải được tổ chức ết 

hợp với triển lãm để người tham gia tìm hiểu sâu về hiện trạng rác thải, nguyên nhân, 

giải pháp cũng như cách ứng dụng mô hình 3R trong cuộc sống. 

 

Ưu điểm của hình thức này: 

Có thể coi sinh hoạt nhóm lớn là sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu so với sinh 

hoạt nhóm nhỏ. Bên cạnh việc giữ nguyên được những ưu điểm của hình thức sinh 

hoạt nhóm, đây là cách thức giúp nâng cao được quy mô tác động và nhận thức sâu 

sắc của những người tham gia. Tất nhiên, điều này cũng đi liền với thách thức trong 

cách tổ chức để đảm bảo được hiệu quả tốt. 

Các ví dụ: 

Diễn đàn Tuổi trẻ Tây Nguyên 

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ năng động, 

nhiệt huyết trên khắp Tây Nguyên gặp gỡ và trao đổi về các vấn đề xã hội đáng quan 

tâm trong và ngoài khu vực, nổi bật là hai lĩnh vực môi trường và văn hóa. Thời gian và 

địa điểm tổ chức có thể thay đổi theo từng năm để phù hợp với nội dung truyền tải cũng 

như tạo không khí mới mẻ cho mọi người.  

Chương trình đưa ra một góc nhìn tổng quan cùng những tiếp cận cụ thể về các vấn đề 

nổi bật như bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Nguyên, các vấn đề về môi trường và 
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biến đổi khí hậu, cuộc sống và định hướng giới trẻ cùng các kĩ 

năng sống cần thiết trong xã hội ngày nay. Các chủ đề đưa ra 

thường dựa trên: các vấn đề nóng bỏng đang vần giải quyết 

tại khu vực, mức độ quan tâm của các bạn trẻ với các vấn đề 

đó và khả năng tiếp nhận đối với các vấn đề. Phương pháp 

thực hiện là sự kết hợp đa dạng các loại hình hoạt động như 

thảo luận, nghiên cứu, phản biện, làm việc nhóm, giao lưu 

khách mời, hoạt động ngoài trời, khảo sát thực tế… Các ngày 

trong diễn đàn thường được chia theo chủ đề (ví dụ 4 ngày tương ứng với 4 chủ đề 

khác nhau: ngày môi trường, ngày văn hoá, ngày kỹ năng, ngày hành động). Cấu trúc 

chung của diễn đàn đi theo thứ tự:  

 Giới thiệu tổng quát về các vấn đề: thực hiện bởi thành viên BTC hoặc khách 

mời 

 Tìm hiểu vấn đề thông qua các ví dụ cụ thể tại địa phương: thông qua các ví dụ 

cụ thể có thể quan sát thấy ở địa phương của mình 

 Mong muốn thay đổi và các kỹ năng cần thiết để hành động tạo ra sự thay đổi? 

 Xây dựng nhóm và cùng nhau hành động 

Kết thúc Diễn đàn, 7 ý tưởng cho 7 dự án đã được lập ra, hướng tới giải quyết các vấn 

đề thiết thực tại địa phương. BTC Diễn đàn đang tiếp tục hỗ trợ các nhóm dự án để đưa 

chúng vào hành động thực tế.  

Diễn đàn sử dụng nhiều nguồn tài liệu đa dạng, đảm bảo chất lượng và thông tin cập 

nhật: 

 Tài liệu về môi trường chủ yếu được sưu tầm, tham khảo và cố vấn từ nguồn của 

mạng lưới Thế Hệ Xanh 

 Tài liệu ngày văn hoá được sưu tầm, chọn lọc từ các sách văn hoá, đồng thời 

được cố vấn bởi nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn hoá Linh Nga Niê Kđăm 

 Tài liệu ngày kỹ năng được tổng hợp, đúc kết từ kinh nghiệm của những người 

chia sẻ là các thành viên BTC 

 Tài liệu thu thập bởi chính thành viên thông qua khảo sát thực tế 

 Tài liệu thuyết trình: slide, clip/phim, ảnh… 

Xem thêm tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=nGKqrfFhdKc&feature=plcp 
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Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Tương tự, một hội thảo hay diễn đàn cần có một chủ đề hay thông điệp xuyên suốt; tuy 

nhiên có thể cụ thể hóa thành các phần nhỏ hơn để tìm hiểu; mỗi phần sẽ tìm hiểu một 

khía cạnh của vấn đề và có thể cấu trúc như một buổi sinh hoạt nhỏ. 

Bước 2: Xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp 

Tùy thuộc vào quy mô, điều kiện tham gia của đối tượng, cũng như địa điểm và thời 

gian cho phép mà hoạt động này có thể tổ chức trong 1 buổi, 1 ngày hay kéo dài hơn. 

Nếu tổ chức trong thời gian ngắn thì phương pháp lựa chọn cần phải thật hấp dẫn và 

sinh động để giúp người tham gia thu nhận được nội dung tốt nhất. Nếu tổ chức trong 

thời gian 3-5 ngày thì có thể chia nhỏ các phần và sử dụng linh hoạt các phương pháp 

khác nhau, phù hợp với từng phần. Quan trọng nhất là từng nội dung đều cần đi qua 

các bước: dẫn dắt – trải nghiệm – phân tích, tổng hợp – liên hệ thực tiễn – kết luận: 

khẳng định lại thông điệp và cuối cùng là thông điệp chung của hoạt động.  

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hiệu quả 

thực tế của diễn đàn/hội thảo, người tổ 

chức cần khôn khéo lựa chọn “điểm 

nhấn” cho hoạt động; đó có thể là điểm 

nhấn vào một khía cạnh quan trọng của 

vấn đề hay một phương pháp thú vị 

giúp mọi người tham gia tích cực vào 

việc tìm hiểu vấn đề, không chỉ trong 

mà còn sau hoạt động. Chẳng hạn như, 

một hội thảo có thể kết hợp giữa hình 

thức làm việc trong nhà với một chuyến 

đi tham quan nhỏ để tìm hiểu thực tế.  

Bước 3: Chuẩn bị hậu cần 

Với quy mô lớn hơn, việc tổ chức hoạt động này đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và công 

phu hơn ở tất cả các bước: 
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- Chọn lựa thời gian, địa điểm 

- Phân công nhân sự thực hiện 

- Bố trí thiết bị, dụng cụ cần thiết 

- Truyền thông 

Kinh nghiệm cho các nhóm tình nguyện khi chuẩn bị cho những hoạt động lớn như thế 

này là nên tận dụng nhiều nguồn lực cộng đồng như các tổ chức, doanh nghiệp, các 

đơn vị đối tác hay thậm chí cả người tham gia để giảm nhẹ gánh nặng.  

Quan trọng hơn cả là không nên bỏ qua bước tổng duyệt nhằm đảm bảo kết quả tốt 

nhất cho chương trình.  

Bước 4: Tiến hành và tổng kết 

Trước, trong và sau khi tiến hành hoạt động, nhóm tổ chức nên lưu ý thúc đẩy sự tham 

gia tích cực của của mọi người, không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức của 

người tham gia mà còn thu nhận được nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong công tác tổ 

chức. Cần thiết phải có bước đánh giá, thu thập ý kiến đóng góp của mọi người sau một 

diễn đàn, hội thảo. 

Gợi ý để nâng cao hiệu quả hoạt động: 

- Nội dung: đưa ra các chủ đề cụ thể, 

gần gũi song kết hợp nhiều hoạt động 

mang tính thử thách, suy nghĩ linh 

hoạt. 

- Sử dụng nhiều phương pháp khác 

nhau như: thảo luận, chiếu phim, 

thuyết trình, trò chơi, hùng biện, tranh 

luận, trò chuyện với khách mời, và đặc 

biệt việc tham quan thực tế khiến 

thành viên Diễn đàn cảm thấy hào 

hứng và chủ động hơn trong việc tìm 

hiểu các vấn đề tại chính nơi mình sinh sống. 

- Đẩy mạnh hướng chia sẻ chung giữa các thành viên trong Diễn đàn: BTC không phải 

là người chia sẻ duy nhất, mà tất cả các thành viên  đều được khuyến khích, thúc 
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đẩy để tự mình chia sẻ hoặc tổ chức hoạt động cho các thành viên khác trong Diễn 

đàn. Thông qua cách đó, thành viên có cơ hội để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và để 

học hỏi lẫn nhau. 

- Các tài liệu cần được thu thập từ các nguồn có uy tín để đảm bảo cho tính chính xác 

của thông tin và nội dung được giới thiệu trong diễn đàn. Các tài liệu này cũng cần 

được biên tập và thảo luận trước trong Ban tổ chức trước khi trao đổi với người tham 

gia. 

- Lồng ghép bên cạnh các hoạt động chia sẻ nội dung trong một ngày những trò chơi 

thú vị, mới lạ  được tổ chức bởi BTC, khách mời hoặc chính các thành viên Diễn đàn. 

Những hoạt động, trò chơi nhóm này không chỉ giúp các thành viên thư giãn mà còn 

giúp họ học được rất nhiều các kỹ năng khi làm việc nhóm, cũng như kỹ năng lãnh 

đạo. 
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2.2. Sự kiện lớn 

Sự kiện lớn thường được tổ chức nhân một dịp kỉ niệm hay kéo dài trong một chuỗi 

hoạt động (chiến dịch) nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cộng đồng, 

từ đó góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. Ba hình thức thường gặp trong 

sự kiện/chiến dịch: 

- Tổ chức cuộc thi 

- Kết hợp với các hình thức nghệ thuật như triển lãm, chiếu phim, sân khấu – văn 

nghệ… 

- Ngày hành động: dọn vệ sinh, trồng cây, đạp xe, đổi đồ… 

Ưu điểm của hình thức này: 

- Tiếp cận được các nhóm đối tượng linh hoạt 

- Quy mô lớn (hàng trăm đến hàng nghìn người), tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh 

mẽ 

- Lựa chọn được nhiều phương pháp, cách thức tổ chức phong phú 

- Huy động được sự tham gia và các nguồn lực ở nhiều mức độ khác nhau 

- Thúc đẩy sự sáng tạo và dễ ứng dụng vào thực tế 

Các ví dụ: 

Cuộc thi Rung chuông vàng về Biến đổi khí hậu 

Mô phỏng một trò chơi truyền hình, 

các cuộc thi Rung chuông vàng đã 

được tổ chức vào tháng 1-2/2013 tại 

các trường tiểu học và THCS ở Sóc 

Sơn. Tại mỗi trường, cuộc thi được 

tổ chức quy mô nhỏ với khoảng 50 – 

60 em học sinh đại diện cho các khối 

lớp dự thi. Các em sẽ phải trả lời các 

câu hỏi liên quan đến kiến thức biến 

đổi khí hậu, khí nhà kính, hoạt động 

phát thải khí nhà kính cũng như 
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những câu hỏi tình huống liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của các em.  

Trường TH Việt Long đã sáng tạo khi thiết kế luật chơi: Cứ hết 5 câu hỏi, các thí sinh ở 

lại trên sân thi sẽ được nhà trường khen thưởng, điều này khiến các bạn thí sinh hào 

hứng hơn. Cuộc thi khép lại với 7 em cùng nhận giải khi vượt qua vòng thi cuối cùng. 

Ở trường THCS Xuân Thu thì có điểm đặc biệt là người dẫn chương trình và Ban cố 

vấn của cuộc thi đều do các em học sinh khối 9 đảm nhận. Dù đây là lần đầu tiên có cơ 

hội được thử sức mình với vai trò này nhưng các em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình 

từ thầy cô giáo cùng các bạn tham gia. 

Những câu hỏi tình huống hóc búa đòi hỏi các em phải áp dụng kiến thức thực tế nhưng 

cũng không thể làm khó các em. Tại nhiều trường, Ban tổ chức phải sử dụng đến 2 câu 

hỏi phụ để thử sức 2 thí sinh cuối cùng. Mỗi em đưa ra cách lí giải khác nhau cho đáp 

án của mình khiến cho Ban cố vấn khá khó khăn trong việc lựa chọn bạn đoạt giải nhất. 

Ngày hội Bình Dương Xanh 

“Ngày hội Bình Dương xanh” 

là một sáng kiến của Sở Tài 

nguyên Môi trường tỉnh Bình 

Dương và Mạng lưới Thế hệ 

Xanh dưới sự điều phối Trung 

tâm Sống và Học tập vì Môi 

trường và Cộng đồng 

(Live&Learn) nhân dịp hưởng 

ứng Ngày Môi trường Thế 

giới. 

Sự kiện được thiết kế là ngày hội mở với nhiều nội dung hoạt động phong phú như: 

triển lãm các ấn phẩm truyền thông về chủ đề Môi trường, hội thi vẽ tranh dành cho học 

sinh Tiểu học, hội thi làm sản phẩm tái chế dành cho học sinh THCS và THPT, chương 

trình “Đổi chất thải lấy quà tặng” đổi các vật dụng đã qua sử dụng để lấy các sản phẩm 

gia dụng.  

Ngoài ra Ngày hội còn có sự tham gia của các CLB/đội/nhóm quan tâm về vấn đề Môi 

trường như CLB học thuật khoa sinh ĐH KHTN TP.HCM với gian hàng hướng dẫn 
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trồng cây thủy sinh, Tổ chức AWO – chi nhánh Bình Dương với hoạt động trang trí túi 

vải không dệt.. Và đặc biệt có sự tham gia của các doanh nghiệp trong địa bàn Tỉnh với 

vai trò tài trợ cho các sản phẩm được quy đổi. 

Thông tin thêm mời xem tại: 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30085&cn_id=524534 

http://www.binhduong.gov.vn/vn/news_detail.php?id=8641&idcat=17&idcat2=6   

Triễn lãm tranh tại Đà Nẵng 

Triển lãm tranh về môi trường tại Đà 

Nẵng được thực hiện bởi Nhóm hành 

động vì môi trường và cộng đồng Đà 

Nẵng 26+, phối hợp với các bên liên 

quan với mục đích nâng cao nhận thức 

cộng đồng, vận động thanh niên hành 

động tích cực và hiệu quả mang tính thân 

thiện, bảo vệ môi trường. 

Những tranh ảnh tại triển lãm được sưu tầm từ các website và tổ chức môi trường như 

ảnh về thiên nhiên, động vật hoang dã của WWF… Các tranh ảnh này mang đậm dấu 

ấn của thiên nhiên và cả những hành động của con người với thiên nhiên. Bên cạnh đó, 

nhóm còn lựa chọn thêm một số bức vẽ của các em học sinh (thu thập từ những tiết 

học giáo dục môi trường), thể hiện tiếng nói của trẻ thơ và làm phong phú thêm những 

góc nhìn về thiên nhiên, môi trường đối với người tham dự. 

Các thông điệp về môi trường và biến đổi khí hậu như băng tan, nắng nóng, dòng sông 

rác, tài nguyên nước cạn kiệt….. đã đến với người tham dự một cách rõ nét và sinh 

động qua những bức tranh ảnh. Triển lãm không chỉ thu hút các bạn trẻ mà cả người 

dân hay khách tham quan du lịch. Đây chính là đặc điểm nổi bật của hoạt động này.  
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Tại triển lãm, các tình nguyện viên giúp hướng 

dẫn người tham dự và bên cạnh đó chia sẻ 

những suy nghĩ hay góc nhìn về môi trường quê 

hương. Các bạn cũng nhận được sự cổ vũ từ 

những người lớn tuổi -  "Cô rất mừng vì giới trẻ 

có được sự quan tâm tới môi trường như thế 

này, và đã tổ chức được một chương trình rất 

hay và bổ ích”, một phụ nữ phát biểu. 

Và nhưng điệu nhảy tập thể và trò chơi với các sản phẩm thân thiện với môi trường như 

túi sinh thái, bức tranh tái chế được giới thiệu trong triển lãm cũng giúp người tham gia 

hiểu, hưởng ứng và hành động thân thiện hơn với môi trường. 

Gala Tương lai Xanh của Bé – “Tách! Tách! Cất chai” 

Chương trình là sự kết hợp của nhiều hình thức giáo dục môi trường sinh động và sáng 

tạo nhằm mang đến niềm vui cho các bé, đồng thời vẫn truyền tải được thông điệp 

chương trình: “70% chai nhựa chìm xuống đáy biển và không bao giờ tuyệt chủng”. 

Bắt đầu bằng tiết mục Nhảy Flashmob 

“Firework” với sự tham gia của toàn bộ 

các bé và toàn BTC nhằm truyền cảm 

hứng cho các em. Vở kịch giáo dục về 

tái chế chai nhựa giúp các em hiểu 

được sự nguy hại của việc vứt chai lọ 

bừa bãi, đặc biệt là vứt xuống biển: chai 

nhựa sẽ biến thành các hạt li ti gây 

nhiễm độc cho các loài sinh vật biển và 

con người.  

Phần Giảng dạy tái chế và Làm các sản phẩm tái chế  được đa số các bé yêu thích và 

hứng thú. Các sản phẩm từ chai nhựa như vòng tay điệu đà, móc chìa khóa ngộ 

nghĩnh, cô bạch tuột và ống cắm bút của em được các bé háo hức mang về nhà… Bữa 

tiệc Buffet nhẹ cho các bé cũng mang đậm dấu ấn sản phẩm tái chế với những dụng cụ 

làm từ chai nhựa: khay đựng bánh, ống cắm kẹo và mô hình “San hô chết” kết hợp 

trưng bày và tham quan sản phẩm tái chế trong “Ngôi nhà chai” được làm từ 2000 chai 
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nhựa với kịch thước 4m x 4m x 4m. Kết thúc chương trình là sự kết hợp của nhiều tiết 

mục mang phong cách free style của Nghệ thuật đường phố như Bóng đá nghệ thuật, 

Beatbox, Múa võ trên nền nhạc, Ảo thuật, và Patin Nghệ thuật. 

BTC cùng đội ngũ CTV thu lượm được hơn 3000 chai nhựa từ cộng đồng để phục vụ 

công tác chương trình, cùng nhóm Ong Xanh tạo nên “Ngôi nhà Chai” kích thước 

3mx3mx3m bằng chai nhựa lần đầu tiên tại TP.HCM. 

Chương trình diễn ra đã thú hút 120 em học sinh tích cực tham gia các hoạt động của 

ngày hội và đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu của chương trình -  truyền tải được thông 

điệp về “Tiết giảm, Tái chế và Tái sử dụng chai lọ trong đời sống”; đồng thời để lại dấu 

ấn đẹp trong lòng các em học sinh, nhà trường, phụ huynh, khách mời và toàn bộ CTV 

tham gia chương trình. Tất cả đều nhận thấy hoạt động ý nghĩa và yêu thích hoạt động 

môi trường vì trẻ thơ. 

Xem clip tổng kết tại: http://www.youtube.com/watch?v=hAP6L1AQeyg&feature=relmfu 

Ngày hội đổi đồ cũ Mottainai 

Ngày hội đổi đồ cũ Mottainai lần đầu ở Việt 

Nam được tổ chức bởi Câu lạc bộ 3R-Hà Nội 

vào tháng 3/2008 dưới sự hỗ trợ của dự án 3R-

HN, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA 

và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 

Môi trường Đô thị (URENCO). Đây là nơi mọi 

người có thể có được những vật phẩm hữu ích 

bằng cách trao đổi những đồ dùng đã hết giá trị 

sử dụng đối với bản thân mình dựa trên tinh thần “cũ người mới ta”.  

Hoạt động đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân sống trên TP. Hà Nội, đặc 

biệt là với các bạn học sinh, sinh viên. Từ đó ngày hội đổi đồ được tổ chức thường niên 

tại Hà Nội, Hội An, TP. Hồ Chí Minh và được nhân rộng ở nhiều nơi với quy mô lớn nhỏ 

khác nhau như trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư… 

Hoạt động chính của ngày hội là trao đổi đồ đạc, trong đó mỗi người tham gia mang đồ 

cũ của mình tới sẽ được quy ra thành những “phiếu đổi hàng” tương đương, và mang 

tới các gian hàng để chọn lựa và đổi lấy những món đồ ưa thích. Đồ để trao đổi có thể 
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là quần áo, sách vở, vật dụng gia đình, đồ chơi, trang trí, quà tặng… Thậm chí, có 

những người còn sẵn sàng quyên góp đồ cho ngày hội mà không nhận lại gì, với mong 

muốn không một thứ gì bị lãng phí.  

 Bên cạnh đó, Mottainai cũng là dịp để mọi 

người cùng chia sẻ hiểu biết và những hành 

động bảo vệ môi trường - ở những gian hàng 

khác nhau có trưng bày tranh ảnh, làm đồ tái 

chế, chiếu phim, kí cam kết với môi trường… 

Sự kiện còn kết hợp các hoạt động hấp dẫn 

như nhảy flashmob, triển lãm mô hình Văn 

Miếu – Hà Nội từ vỏ lon, hướng dẫn làm đồ 

handmade … Gần đây, ngày hội đổi đồ còn được biết đến dưới hình thức Flea Market, 

kết hợp cả mua bán và trao đổi, với nhiều mặt hàng phong phú. 

Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Mục tiêu của một sự kiện/chiến dịch được xác định với 3 câu hỏi lớn: 

- Thông điệp truyền thông chủ chốt là gì? 

- Sự kiện/chiến dịch cần tác động đến bao nhiêu người tham gia? 

- Hiệu quả của chiến dịch là (1) nâng cao nhận thức hay cả (2) thay đổi hành vi của 

cộng đồng? 

Để trả lời 2 câu hỏi sau thì phụ thuộc nhiều vào 

nguồn lực, thời gian và tính khả thi, phù hợp của 

sự kiện/chiến dịch. 

Bước 2: Xây dựng nội dung và lựa chọn 

phương pháp 

Cuộc thi là hình thức phù hợp với các trường học 

và đối tượng là học sinh, sinh viên đã rất quen 
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thuộc với các cuộc thi vẽ tranh, thi viết, hùng biện, làm báo tường hay đố vui… Người tổ 

chức có thể sáng tạo bằng cách mô phỏng các trò chơi truyền hình nhằm thu hút người 

tham gia, đồng thời cần điều chỉnh luật chơi cho phù hợp với thực tế.  

Bên cạnh đó, các cuộc thi sáng tác theo chủ điểm như thi ảnh, làm phim, thiết kế biểu 

trưng (logo)… cũng là một hình thức hấp dẫn nhằm lôi kéo sự tham gia của những 

nhóm đối tượng đặc thù và thường ít quan tâm tới các vấn đề môi trường. 

Sự kiện lớn khi tổ chức kết hợp với các hình thức nghệ thuật như triển lãm tranh ảnh, 

chiếu phim hay lồng ghép văn nghệ (ca nhạc, tiểu phẩm, múa…) sẽ thu hút đông đảo 

thành phần tham gia cũng như tăng hiệu quả truyền thông. Thậm chí, các thông điệp 

lồng ghép trong các bài hát hay vở kịch là một cách giúp người tham gia dễ tiếp nhận 

hơn.  

Bước 3: Chuẩn bị hậu cần 

Tương tự, một sự kiện hay chiến dịch lớn cần được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, 

nhân sự, truyền thông, hậu cần (địa điểm, thiết bị…). 

Sự kiện càng lớn thì quy mô tác động càng cao nên cần chuẩn bị tốt về mặt nội dung, 

trong đó có thể mời những người có uy tín làm cố vấn cho các cuộc thi, khách mời tham 

dự triển lãm...  

Đặc biệt, truyền thông là một khâu rất quan trọng trong những chiến dịch lớn nên cần 

được lập kế hoạch và thực hiện chu đáo từ trước, trong và cả sau sự kiện. Truyền 

thông có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, từ quen thuộc như gửi thư mời, phát 

tờ rơi, poster, băng rôn, phát thanh… đến việc tận dụng kênh trực tuyến như email, 

mạng xã hội, báo chí, truyền hình… (tham khảo thêm ở các trường hợp điển hình và 

phần 2.4).  

Để đảm bảo nguồn lực, cần tiếp cận và huy động từ các doanh nghiệp hay những 

người nổi tiếng vì đây là một cơ hội tốt để họ đóng góp vào công tác xã hội đồng thời 

quảng bá hình ảnh của mình. Nguồn lực có thể là nhân sự, tài chính cũng như các đóng 

góp về hiện vật, địa điểm tổ chức.  
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Bước 4: Tiến hành và tổng kết 

Ban tổ chức cần thông báo rõ ràng về lịch trình hoạt động, kiểm soát sự tham gia bởi lẽ 

những sự kiện lớn sẽ thu hút sự tham gia đông đảo, quy mô có thể lên tới hàng nghìn 

người. Người tham gia những hoạt động như thế này thường bị thu hút bởi màu sắc 

giải trí trong hoạt động, do vậy, ban tổ chức cần khéo léo và tự chủ tốt để đảm bảo nội 

dung chính của hoạt động hay thông điệp được truyền tải một cách mạch lạc, cụ thể. 

Hình thức đánh giá qua bảng hỏi thông thường sẽ không phát huy hiệu quả ở sự kiện 

lớn. Thay vào đó, nên sử dụng linh hoạt máy ảnh, máy quay phim để ghi lại hình ảnh 

trong sự kiện; đồng thời tranh thủ ghi lại cảm nhận, ý kiến của những người tham gia để 

cùng rút kinh nghiệm và tổng kết sau sự kiện. Ngoài ra, ban tổ chức có thể tạo cơ hội 

cho người tham gia đóng góp tiếng nói và cam kết hành động của mình cho môi trường 

thông qua cây hành động, thẻ ý tưởng hay cùng nhau vẽ nên một bức tranh, lập một kỉ 

lục... đây cũng là cách làm nổi bật thông điệp một cách sáng tạo. 

Gợi ý để nâng cao hiệu quả hoạt động: 

- Cần lên kế hoạch hoạt động cụ thể và chi tiết để kiểm soát được đối tượng trong 

những hoạt động quy mô lớn như thế này. 

- Nên chuẩn bị kịch bản hấp dẫn, kết hợp nhiều hoạt động phong phú về nội dung và 

hình thức (triển lãm, chiếu phim, thi vẽ tranh, làm đồ tái chế...) 

- Kết hợp tổ chức sự kiện trong những dịp lễ lớn sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực của các 

bên liên quan (chẳng hạn trường học, các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp…) đồng 

thời nâng cao hiệu quả truyển thông. 

- Lồng ghép các truyền tải thông điệp và tạo điều kiện thực hành hành vi, ví dụ như tổ 

chức trồng cây, đạp xe, đổi đồ cũ… 

- Lôi kéo nhiều bên tham gia, nhiều nhóm vào phu trách tổ chức các phần hay hoạt 

động khác nhau để tăng sự tham gia và sở hữu. 
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2.3. Xây dựng sản phẩm truyền thông 

Sản phẩm truyền thông là một phương tiện giúp truyền tải thông tin, nâng cao nhận 

thức tới đông đảo mọi người. Hay nói cách khác, chúng được coi là những công cụ hỗ 

trợ cho một quá trình truyền thông và nâng cao nhận thức của cộng đồng về một vấn đề 

cụ thể. Sản phẩm truyền thông có rất nhiều loại hình: 

- Sản phẩm dạng văn bản truyền thống: bản tin, sổ tay, bài báo (viết, dịch thuật), cẩm 

nang… 

- Sản phầm dạng hình ảnh trực tiếp: poster, phim, clip… 

Ưu điểm của hình thức này: 

Đối tượng tác động có thể là bất cứ ai: trẻ em, người lớn… 

- Quy mô tác động lớn, tùy thuộc vào cách thức chia sẻ sản phẩm nhưng có thể lên tới 

hàng vạn người nếu chia sẻ trên internet 

- Phương pháp: đơn giản, dễ thực hiện 

- Nhân sự: có thể chỉ cần một nhóm nhỏ 2-5 người 

- Nguồn lực: không tốn kém 

- Tác động trực tiếp tới nhận thức mọi người một cách sinh động; có thể dẫn đến sự 

thay đổi hành vi. 

Các ví dụ: 

Cẩm nang xanh cho bà nội trợ 

Nhiều dự án về môi trường hiện nay 

đều xoay quanh giới trẻ mà bỏ qua 

nhóm “người nội trợ” - vốn là những 

người có vai trò vô cùng quan trọng vì 

họ là người thu dọn lon chai, rác thải và 

sử dụng nhiều điện nước trong công 

việc nội trợ hàng ngày. Xuất phát từ đó 

cùng với cảm hứng từ những cuốn cẩm 

nang nấu ăn xinh xắn, Đặng Huỳnh Mai Anh và các bạn đã nghĩ đến một cuốn cẩm 

nang tương tự về môi trường cho bà nội trợ, trong đó đưa ra những “mẹo xanh” giúp 
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những người phụ nữ tiết kiệm năng lượng, công sức, tiền bạc và góp phần bảo vệ môi 

trường. 

Nhóm tác giả đã dành 2 tháng để thiết kế và biên soạn nội dung cho 1 cuốn cẩm nang 

16 trang, bao gồm việc khảo sát về nhu cầu, nội dung và hình thức cho cẩm nang, kết 

hợp với nghiên cứu để đưa ra các thông tin và gợi ý phù hợp với các bà nội trợ. Nội 

dung cẩm nang hướng dẫn cách làm các công việc nội trợ một cách hiệu quả và thân 

thiện với môi trường hơn thông qua việc tiết kiệm điện nước, tái chế các phế liệu trong 

gia đình.  

Sau đó, nhóm tiến hành in ấn và chuyển đến tay càng nhiều người nội trợ các tốt thông 

qua các buổi giới thiệu, các chuỗi sự kiện và thông qua các bạn trẻ. Kết quả đạt được là 

1500 cuốn cẩm nang đã đến tay người nội trợ ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh và 

các địa phương lân cận. Nhóm đã tổ chức các buổi giới thiệu kết hợp nhiều nội dung 

phong phú. Điền hình là những buổi Coffee Share – cà phê trao đổi  cho các cặp bạn trẻ 

và người nội trợ đến chia sẻ, thảo luận xung quanh chủ đề cẩm nang; từ đó kết nối giới 

trẻ và người nội trợ trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhóm kết hợp tuyên truyền 

ngay tại các chợ đồng thời khuyến khích người nội trợ cũng như người bán hàng hạn 

chế sử dụng và tăng cường tái sử dụng túi ni lông. Đây là cách thức rất hiệu quả để cụ 

thể hóa “cẩm nang” thành những hành động thiết thực của cộng đồng. 

Clip “Tiêu dùng xanh mới là sành điệu”  

https://www.youtube.com/watch?v=1d66VUegckY&feature=player_embedded  

Clip do nhansinhthai.com sản xuất với sự thực hiện của lớp quảng cáo K28 Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền và tổ chức GGIO trường ĐH Ngoại thương. Clip được thực 

hiện từ tháng 12/2010 đến tháng 1/2011 và được phát trong hội thảo Tiêu dùng xanh và 

xu hướng kinh doanh bền vững, ngày 19/1/2011 tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. 

- Kịch bản: lớp quảng cáo K28 phụ trách sau khi các bên bàn bạc nội dung và thông 

điệp cần chuyển tải 

- Diễn viên: là các bạn SV trường Học viện Báo chí và ĐH Ngoại thương tham gia. 

- Quay phim, dựng phim: lớp quảng cáo K28 thực hiện.  

- Các bạn đã có 2 ngày để đóng các cảnh trong clip và có 5 ngày để dựng, hoàn chỉnh 

clip. 
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Với thông điệp “Tiêu dùng xanh mới là sành điệu” các bạn sinh viên đã thể hiện dưới 

dạng clip với những hình ảnh rất thực tế. Có nhiều cách để truyền tải một thông điệp 

nào đó, clip là cách truyền tải nhanh và hấp dẫn nhất. Việc thực hiện 1 clip thường mất 

nhiều thời gian và công sức nhưng sẽ đạt hiệu quả cao. Clip được thực hiện bởi chính 

các bạn sinh viên đã góp phần đưa thông điệp “tiêu dùng xanh” một cách gần gũi, từ đó 

dễ lan tỏa trong giới trẻ cũng như những người quan tâm khác.   

Go Green Audio 

https://www.youtube.com/user/greenvideov4e 

Go Green Audio là bản tin phát 

thanh ra định kì 1 số/tháng. Mỗi 

tháng GGA chọn ra một chủ để 

xuyên suốt, ưu tiên cho các vấn 

đề bảo vệ môi trường, nhằm thu 

hút sự quan tâm của các bạn trẻ 

về vấn đề được toàn cầu quan 

tâm này. Mỗi số phát sóng có 4 

chuyên mục:  

- Bản tin: cung cấp thông tin về 

hoạt động tình nguyện và môi 
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trường, đi sâu vào các hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ trong và ngoài 

nước. Bên cạnh đó cung cấp thêm thông tin về cơ hội việc làm và những buổi hội 

thảo hữu ích. 

- Lối sống xanh: chia sẻ mẹo vặt và đưa ra lời khuyên về thói quen và lối sống của các 

bạn trẻ nhằm hướng đến một lối sống than thiện với môi trường. 

- Cảm xúc: chuyên mục lắng đọng những cảm xúc về những câu chuyện đời thường 

hay cuộc sống tình nguyện của các bạn sinh viên hiện nay. 

- Âm nhạc: Chuyên mục để các bạn có thể gửi những lời nhắn dễ thương qua những 

giai điệu và ca từ của các bài hát. 

Đặc biệt GGA được sự cố vấn và tham gia góp ý của GS.TS Nguyễn Lân Dũng và các 

khách mời nổi tiếng như ca sĩ Dương Hoàng Yến, nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, Hoàng 

Anh Minh và Văn Phong. Lượt xem ước tính của mỗi chương trình là vào khoảng 500-

900 người. 

Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Sản phẩm truyền thông tất nhiên có mục đích chính là đưa thông tin tới người đọc, và 

đầu tiên cần xác định thông điệp chính mà sản phẩm cần truyền tải được. 

Tiếp theo phải xác định đối tượng đích mà sản phẩm hướng tới là ai, điều này giúp lựa 

chọn được loại hình và cách thức thể hiện cho sản phẩm. Chẳng hạn: 

- Phim hoạt hình, sổ tay xinh xắn sẽ thu hút trẻ 

em. 

- Bản tin, các bài báo thì tiếp cận được đối 

tượng học sinh, sinh viên. 

- Hầu hết mọi người sẽ thích các đoạn clip ngắn, 

vui hay cẩm nang nhỏ gọn. 

- Poster, băng rôn, tờ rơi… có thể giúp đưa 

thông tin đến nhiều nơi. 

Và cũng cần xác định mức độ lớn – nhỏ của nhóm đối tượng, theo đó sản phẩm phải có 

độ hấp dẫn tỉ lệ thuận với quy mô truyền thông. 
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Bước 2: Xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp 

Nội dung sản phẩm sẽ được phát triển dựa trên thông điệp chính, từ đó kết cấu nên một 

dàn ý/câu chuyện bao gồm những thông tin, kiến thức hữu ích và hấp dẫn với đối tượng 

đích. 

Từ câu chuyện đó, nhóm sẽ quyết định hình thức thể hiện, lối viết quy củ hay tự do, 

ngôn ngữ chính thống hay bình dị, minh họa bằng hình ảnh hay tranh vẽ… 

Một sản phẩm truyền thông thường là “giấy trắng mực đen” và sẽ có nhiều bình luận 

khác nhau. Do vậy, trong qua trình xây dựng cả về nội dung và hình thức, cần tham 

khảo ý kiến của các nhóm liên quan, bao gồm những chuyên gia, đối tượng đích, những 

người quan tâm, những người có kinh nghiệm, thậm chí cả những nhóm “khác biệt” để 

thu được nhiều đóng góp phong phú. 

Bước 3: Chuẩn bị hậu cần và thực hiện 

Đối với các sản phẩm truyền thông cần in ấn/phát hành, nhóm hậu cần phải liên hệ với 

các bên có trách nhiệm và chuyên môn sớm để biết được quy trình, các bước cần làm 

để cho ra sản phẩm. 

Sau khi thực hiện, một điều rất quan trọng là khâu kiểm duyệt lại lần nữa của chính 

nhóm thực hiện và những người chịu trách nhiệm.  

Một lần nữa, truyền thông lại là một trong những việc quan trọng nhất đóng góp vào 

thành công của hoạt động này – đưa sản phẩm tới cộng đồng. Các hoạt động truyền 

thông nên được thực hiện cả trước, trong và sau khi ra mắt sản phẩm, từ đó thu thập 

mối quan tâm và ý kiến của mọi người để tiếp tục hoàn thiện. Kết hợp ra mắt sản phẩm 

với các hoạt động truyền thông khác, ví dụ cho một sự kiện, một chiến dịch hay nâng 

cao nhận thức cộng đồng sẽ đặc biệt phát huy hiệu quả (với đối tượng hưởng lợi, việc 

này giống như là “được ăn, được nói, được gói mang về” vậy). 

Bước 4: Tổng kết 

Cuối cùng là bước đánh giá lại quá trình thực hiện, dựa trên cảm nhận, kinh nghiệm 

trong quá trình xây dựng cũng như các ý kiến đóng góp từ bên ngoài. Từ đó, nhóm có 
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thể đúc rút được quy trình xây dựng và bài học, thậm chí cả những gợi ý thú vị để tiếp 

tục thực hiện các sản phẩm truyền thông khác. 

Gợi ý để nâng cao hiệu quả hoạt động: 

- Chọn lựa hình thức thể hiện sản phẩm phù hợp với đối tượng hướng tới. 

- Trước và sau khi thực hiện sản phẩm, nên tham khảo ý kiến chuyên môn cũng như 

góc nhìn của nhiều người trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật để nâng cao chất 

lượng chuyên môn cũng như hình thức thể hiện của sản phẩm. 

- Thu thập ý kiến của người thụ hưởng hay cộng đồng cũng là một khâu quan trọng để 

đảm bảo thành công của sản phẩm truyền thông.  

- Kết hợp các hình thức giới thiệu sản phẩm như qua email, mạng xã hội, website hay 

tổ chức các buổi gặp mặt tại quán café, trường học, cộng đồng dân cư… Từ đó có 

thể có thêm nhiều đóng góp để hoàn thiện hay ý tưởng cho những sản phẩm tiếp 

theo. 

- Xây dựng một nơi lưu trữ và chia sẻ các tài liệu của một chủ đề nào đó, chẳng hạn 

như hệ thống tài liệu về biến đổi khí hậu được sưu tầm và biên dịch của RAECP 

(xem thêm tại đây: https://sites.google.com/a/raecp.org/raecp/thu-vien-tai-lieu/env). 
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2.4. Truyền thông đa phương tiện 

Các chương trình, dự án hiện nay ngày càng chú trọng công tác truyền thông, trong đó 

truyền thông đa phương tiện đang được phát triển cực kì mạnh mẽ. Thực chất, đây là 

sự kết hợp của nhiều kênh thông tin khác nhau: online (thông qua internet) và offline 

(hình thức trực tiếp khác). Các hình thức truyền thông offline vốn đã quen thuộc là các 

chiến dịch, sự kiện; poster, băng rôn, tờ rơi; báo chí, phát thanh, truyền hình… Trong 

phần này chủ yếu đề cập đến các cách truyền thông online. 

Nếu bạn đang truyền thông cho một hoạt động bảo vệ môi trường, các hình thức online 

sau sẽ giúp bạn: website, email, blog, mạng xã hội, chat (trò chuyện), chia sẻ hình 

ảnh… 

Ưu điểm của hình thức này: 

- Tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng phong phú, nhưng đặc biệt thích hợp với giới 

trẻ 

- Quy mô: cực kì rộng rãi (có thể lên tới hàng triệu người) 

- Phương pháp: linh hoạt, có nhiều công cụ hỗ trợ 

- Sự tham gia: sẽ ngày càng tích cực nhờ sự phát triển của các mạng xã hội 

- Chuẩn bị: đơn giản, sử dụng tất cả những thông tin sẵn có 

- Nguồn lực: không tốn kém 

Các ví dụ: 

Hai chiến dịch lớn trên thế giới 

thực hiện rất thành công truyền 

thông đa phương tiện chính là 

Giờ Trái Đất và 350. Trong đó, tại 

Việt Nam năm 2013, một chiến 

dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất là I 

will if you will đã kết hợp được 

hiệu quả và sáng tạo các kênh 

thông tin của mình. 
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I will if you will 

Được truyền cảm hứng từ chiến dịch “I will if you will” do WWF phát động trên toàn cầu, 

dự án môi trường BOOvironment đã phát triển một phiên bản cho riêng Việt Nam mang 

tên I will if you will - Tôi và bạn hãy cùng hành động.  

Phương châm của chiến dịch là “Tất cả chúng ta đều có thể bảo vệ môi trường, cái bạn 

cần chỉ là một động lực”. I will if you will thúc đẩy mỗi cá nhân, cộng đồng, doanh 

nghiệp, nghệ sĩ và cả các cơ quan chính phủ đưa ra những thách thức của riêng mình 

để bảo vệ hành tinh. Mỗi thách thức này sẽ là một động lực tích cực để có nhiều người 

hơn nữa cùng chung tay hành động. 

Đôi khi chỉ đơn giản là những thách thức gia đình như “Mẹ sẽ nấu món cả nhà thích 

nhất nếu Bố thôi không hút thuốc trong 1 tuần”. Đôi khi là từ những “doanh nghiệp xanh” 

với lời thách thức “Cửa hàng sẽ giảm giá cho tất cả các khách hàng mang theo túi sinh 

thái”. Đặc biệt, chiến dịch mời những người nổi tiếng và có sức hấp dẫn với giới trẻ đưa 

ra các thách thức đồng thời cũng là đóng góp của họ cho hoạt động xã hội, hoạt động 

cộng đồng. 

 

Các thách thức sẽ được đưa lên website của chiến dịch và phát tán rộng rãi qua mạng 

xã hội Facebook – là kênh thông tin thường trực và phổ biến nhất với giới trẻ đô thị. 

Thách thức không chỉ là một câu nói mà còn được minh họa thành một hình ảnh hay 

thậm chí câu chuyện nhỏ được thiết kế sinh động. Việc chia sẻ thách thức trên mạng xã 
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hội cũng chính là một bước trong việc hoàn thành thách thức, điều này thực sự giúp 

thông điệp lan tỏa rộng rãi theo cấp số nhân. 

Chiến dịch cũng kết hợp tổ chức các buổi truyền thông, giao lưu giữa những người nổi 

tiếng và học sinh, sinh viên tại các trường học hay quán café, thậm chí trà đá vỉa hè, 

góp phần đưa chiến dịch tới gần hơn với cộng đồng. 

I will if you will đã góp phần hiện thực hóa ý nghĩa của Giờ Trái Đất, không chỉ là một 

giờ tắt điện mà còn là các hành động bảo vệ môi trường rất đơn giản, thiết thực mà ai 

cũng có thể làm được. 

Chiến dịch “Hãy giữ nhà cho gấu” 

Chiến dịch do nhóm ActionBear thực hiện nhằm ủng hộ việc giữ lại Trung tâm Cứu hộ 

Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo với một loạt các hoạt động ở các thành phố 

lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.  

Trọng tâm của hoạt động là kết hợp với Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam kêu gọi 

mọi người gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ hoặc kí tên vào thư ủng hộ Trung tâm cứu 

hộ Gấu Việt Nam tại website: http://www.animalsasia.vn/2_ste.php. Việc kêu gọi này 

bao gồm nhiều hình thức như chia sẻ thông tin 

trên facebook, twitter, email, website, blog cá 

nhân hoặc các diễn đàn… Nhóm ActionBear 

còn tranh thủ tuyên truyền trên áo phông, in các 

tờ gấp với những dòng chữ “Cứu gấu: 104 sinh 

mạng phụ thuộc vào hành động của bạn”, rồi 

đến phát ở các trường đại học, trung tâm 

thương mại lớn để loan báo về chuyện nhà gấu 

và xin chữ ký bày tỏ quan điểm ủng hộ việc giữ 

lại Trung tâm Cứu hộ Gấu. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, số chữ ký thu được đã ngoài mong đợi của nhóm: trên 60 

nghìn, trong đó, chữ ký của những người trẻ chiếm phần lớn. Trên tờ gấp, một 9X đã 

viết những dòng như thế này: “Nhà của gấu phải được giữ. 104 con gấu phải được cứu. 

Hãy tìm cách để bảo vệ các chú gấu”. 
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Cùng với đó, hoạt động “Cùng đạp xe 

giữ nhà cho gấu” (Ride for the bears) 

được tổ chức để mọi người có cơ hội 

đi tham quan Trung tâm Cứu hộ Gấu, 

chứng kiến cuộc sống vốn đã không 

dễ dàng của những chú gấu nơi đây, 

từ đó lan tỏa thông điệp về chiến dịch. 

Nhân đây, chiến dịch cũng đã quyên 

góp được một số tiền dành cho các 

hoạt động bảo vệ gấu tại Trung tâm. 

Nhóm Action Bear cũng đã tổ chức cuộc toạ đàm mang tên “Chuyện nhà gấu” giữa ông 

Tuấn Bendixsen - Giám đốc TTCHG, nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng và các bạn 

trẻ ở Hà Nội. Tại cuộc toạ đàm, nhiều bạn trẻ đã sốc và buồn khi ông Tuấn Bendixsen 

cho biết có thể gấu sẽ chốn nương thân vì phải nhường đất xây resort cho một công ty 

mà trong đó con gái ông Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo có 10% cổ phần. 

Với rất nhiều hoạt động khác nhau, chiến dịch đã thành công trong việc thu hút sự quan 

tâm của cộng đồng trong việc bảo vệ gấu cũng như các loài động vật hoang dã nói 

chung, với hơn 30.000 chữ ký ủng hộ giữ lại nhà cho gấu, trong đó có sự tham gia của 

rất nhiều các tổ chức quốc tế, các Đại sứ tại Việt Nam… Đặc biệt, tin vui đến với toàn 

chiến dịch là Thủ tướng chỉ đạo duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng 

Trung tâm Cứu hộ Gấu Tam Đảo. 

Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Tương tự với sản phẩm truyền thông, điều quan trọng nhất cần xác định là thông điệp 

chính. Một hoạt động truyền thông như thế này nên có một khẩu hiệu (slogan) và tốt 

nhất cả hình ảnh biểu trưng (logo) đáng nhớ và gần gũi. 

Tuy rằng truyền thông đa phương tiện có thể tiếp cận nhiều đối tượng nhưng vẫn cần 

xác định đối tượng chính mà chúng ta hướng tới là ai, và các nhóm đối tượng liên quan 

khác – từ đó giúp đặt ra ưu tiên trong các kênh truyền thông cũng như việc chia sẻ/phản 

hồi thông tin cần thiết cho hoạt động. 
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Và tất nhiên, kết quả sẽ rất to lớn, nhưng cần xác định số lượng người mà chúng ta sẽ 

tiếp cận được ngay từ bước đầu tiên này. 

Bước 2: Chuẩn bị nội dung 

Với xã hội đang ngập tràn thông tin như hiện nay thì việc truyền tải bất kì một điều gì đó 

thành công cũng phụ thuộc rất lớn vào cách kể chuyện. Dưới đây là một số điểm lưu ý 

khi tạo ra “câu chuyện”: 

- Thông điệp rõ ràng, có trọng tâm, sinh 

động với sự liên tưởng thú vị mà gần gũi. 

- Hãy nói cho “họ” biết chính xác họ cần 

làm gì và nó giúp gì cho họ. Đây chính là 

một điểm rất nổi bật trong các “thách 

thức” của I will if you will. 

- Đừng viết một câu chuyện quá dài, chỉ 

cần 3 phần mở - thân - kết với các câu 

văn rành mạch trong từng đoạn ngắn để 

dễ theo dõi. 

- Quan trọng: càng ngắn càng tốt. Hãy viết một câu chuyện súc tích và hấp dẫn thay vì 

lê thê không đọng lại điều gì. 

- Kiểm tra kĩ trước khi hoàn thiện, hãy tham khảo ý kiến mọi người. 

- Luôn có tên người đưa tin, tổ chức và địa chỉ liên hệ. 

“Câu chuyện” của bạn có thể là nội dung của thông cáo báo chí để đăng tải trên 

website, email, blog, mạng xã hội… đồng thời gửi cho các nhà báo: trong trường hợp 

này hãy tham khảo một số quy chuẩn về thông cáo báo chí. 

Bước 3: Tập hợp các kênh thông tin và tiến hành 

- Website: đây thường được coi là kênh thông 

tin chính thống nhất nên mọi thông tin đều nên 

được cập nhật trước hết trên website và từ đó 

chia sẻ thêm ra các kênh khác. Tuy nhiên, 

không phải tổ chức/hoạt động nào cũng có đủ 

điều kiện để tạo ra website cho riêng mình, vì 
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vậy, các kênh thông tin ít tốn kém như dưới đây sẽ thuận tiện hơn nhiều.  

- Email: chia sẻ thông tin qua email thường là bước đầu tiên, trước hết với những 

người trong mạng lưới của bạn. Rộng hơn nữa, hãy liên lạc với những người quản lí 

các mailing list (nhóm email) và nhờ họ chia sẻ thông tin. Quan trọng: hãy tập hợp và 

thống kê những contact này trong mạng lưới của mình và tiếp tục cập nhật với họ 

các tin liên quan. 

- Blog: tự viết bài và khuyến khích mọi người trong mạng lưới của bạn viết bài về hoạt 

động đó. Chuyên nghiệp hơn, bạn có thể thuê một blogger chuyên nghiệp viết chuỗi 

câu chuyện quảng bá cho hoạt động. Thường xuyên trao đổi, phản hồi (comment) và 

chia sẻ thông tin về blog đó. 

- Mạng xã hội: lập một page hay event trên Facebook và mời bạn bè trong friendlist 

của mình và những người, đặc biệt là những nhóm/mạng lưới sẵn có liên quan (Thế 

Hệ Xanh, Be Change Agents…). Trong quá trình này, hãy kết nối chặt chẽ và thường 

xuyên với họ: friend/kết bạn, comment, chat và tag họ vào những thông tin, hình ảnh 

của chương trình. 

- Trò chuyện: nếu bạn thường xuyên online để chat với mạng lưới của mình, đừng 

quên tận dụng thời gian này để chia sẻ thông tin trên status và trò chuyện với những 

người bạn – họ không chỉ là những kênh hữu ích mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần 

cũng như “cố vấn” cho bạn để tiếp tục lan tỏa thông tin. 

- Chia sẻ hình ảnh, clip: hãy lưu ý ghi lại càng nhiều càng tốt các hình ảnh hoạt động 

bằng ảnh hay đoạn phim ngắn (nên tham khảo thêm các cách để có những hình ảnh 

hay video hấp dẫn). Tốt nhất nên có một nơi lưu trữ ảnh (picasa, flickr…) và video 

clip (youtube, vimeo) cho toàn bộ hoạt động để những người quan tâm có thể truy 

cập bất cứ lúc nào; và cũng từ đây chia sẻ tiếp trên các kênh khác: email, blog, 

yahoo, skype, facebook… 

- Cuối cùng, đừng quên báo chí. Dù rằng đây là kênh thông tin truyền thống nhưng 

ngày nay nó đã trở nên “online” hơn rất nhiều. Hãy tiếp cận các nhà báo qua email, 

điện thoại, chia sẻ với họ câu chuyện của bạn, họ sẽ đưa bạn tới các kênh thông tin 

của họ (báo giấy, báo mạng, phát thanh, truyền hình…). Ghi nhớ: hãy giữ liên lạc tốt 

với nhóm này. 

Bước 4: Tổng kết, đánh giá 

Những câu hỏi quan trọng cần trả lời sau khi kết thúc hoạt động truyền thông: 

- Bao nhiêu người đã tiếp cận được thông tin? 
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- Bao nhiêu người đã thu nhận thông tin một cách tích cực (có sự trao đổi, phản hồi, 

chia sẻ)? 

- Thông điệp và câu chuyện đã được diễn đạt tốt chưa và đạt hiệu quả ra sao khi 

truyền đến các đối tượng đích và cộng đồng nói chung? 

- Bao nhiêu người đã tham gia hành động (nếu có)? 

- Các kênh thông tin đã sử dụng? Số lượng báo chí đăng tải? 

- Và cuối cùng: Kinh nghiệm!!! 

Dù đây là bước cuối cùng nhưng lưu ý rằng, những câu hỏi này cần phải được đặt ra 

ngay từ đầu và nằm trong chiến lược truyền thông của hoạt động; đây chỉ là lúc tổng kết 

lại mà thôi. 
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2.5. Tham quan, dã ngoại 

Những chuyến tham quan, dã ngoại luôn là hoạt động hấp dẫn nhiều người tham gia nhờ 

vào tính giải trí, thư giãn của chúng. Tích cực hơn, ngày nay các hoạt động tham quan 

thường có sự kết hợp như một chuyến đi thực tế để tăng cường hiểu biết, kinh nghiệm và 

kĩ năng cho những người tham gia. Điều này đặc biệt phù hợp với các hoạt động nâng cao 

nhận thức và hiện thực hóa các hành động bảo vệ môi trường. 

Ưu điểm của hình thức này: 

- Đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên 

- Quy mô: nhỏ - mỗi chuyến đi không nên 

quá 50 người 

- Phương pháp tổ chức: dễ sáng tạo, thu 

hút nhờ môi trường rộng mở 

- Sự tham gia hai chiều tích cực 

- Nhân sự: không cần nhiều, 2-3 người để 

tổ chức và đảm bảo an toàn cho chuyến 

đi 

- Dễ đạt tới sự thay đổi hành vi nhờ các 

hình thức chia sẻ sinh động. 

Các ví dụ: 

Hoạt động tham quan doanh nghiệp – chương trình Kinh tế xanh 

Hiện nay, nhiều bạn trẻ quan tâm tới chủ đề kinh tế xanh và đặc biệt chú ý tới hoạt động 

bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên đây vẫn bị coi là chủ đề nhạy cảm 

và thiếu thực tiễn do tính đối lập giữa hoạt động phát triển và bảo vệ môi trường. 

Chương trình Kinh tế xanh đã liên hệ với các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng… để 

tổ chức những chuyến tham quan cho các bạn sinh viên để mở rộng góc nhìn về vấn đề 

này. 

Hotel De l’opera là một địa điểm được lựa chọn để tham quan và học hỏi những ứng 

dụng xanh trong khách sạn. Cán bộ khách sạn lần lượt dẫn các bạn trẻ đi tới từng bộ 

phận như khu vực buồng phòng, kỹ thuật, an ninh, bếp… Mỗi bộ phận lại có những chia 
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sẻ rất thật từ các anh chị phụ trách, 

họ đang làm gì và khách sạn đang 

làm gì với mong muốn tiết kiệm năng 

lượng và bảo vệ môi trường một cách 

tốt nhất. Chẳng hạn như tái chế xà 

phòng còn thừa lại ở các phòng; xử lí 

rác thải bao gồm việc phân loại rác 

thải nguy hại, tái chế…; tại bếp sử 

dụng tối đa hàng nội địa, không chế 

biến thức ăn từ động vật quý hiếm, tái 

chế thức ăn thừa để làm từ thiện 

hoặc phục vụ chăn nuôi…  

Tiếp đó, cán bộ phụ trách cùng các bạn trẻ đã có một buổi café/trò chuyện nhỏ để chia 

sẻ những điều thích thú, những kinh nghiệm bảo vệ môi trường và thực hiện kinh tế 

xanh nói chung. Ngoài ra, các bạn có điều kiện đi tham quan một số doanh nghiệp hay 

mô hình sản xuất khác cũng cùng nhau chia sẻ về sự phát triển bền vững ở đó.  

Một điều quan trọng sau hoạt động là làm sao để chia sẻ kiến thức và ứng dụng kinh tế 

xanh trong thực tế. Các bạn trẻ mong muốn tham quan thêm các doanh nghiệp, thu 

thập tài liệu về các mô hình ứng dụng kinh tế xanh thành công trên thế giới và Việt 

Nam… Từ đó có thể tổ chức truyền thông, tập huấn, xây dựng tài liệu để lan tỏa chủ đề 

này nhiều hơn nữa, đặc biệt là góp phần nhân rộng các mô hình kinh tế bền vững. 

Tham quan vườn rau hữu cơ 

Vườn rau hữu cơ không chỉ là nơi cung 

cấp một sản phẩm an toàn cho bữa ăn, mà 

còn là một địa điểm tham quan thích hợp 

với các gia đình. Tới đây, các ông bố bà 

mẹ và cả các em bé có thể tự tay hái 

những loại rau mà mình thích trên cánh 

đồng sản xuất rau sạch. 

Trong buổi tham quan vườn rau tại ngoại 

thành Hà Nội, một người phụ nữ đã chia 
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sẻ “Chúng tôi cùng nghe chính những người nông dân mô tả về quá trình họ trồng rau  

như thế nào, được hái rau, chế biến những món ăn do chính tay mình hái, được tham 

gia chương trình văn nghệ giao lưu với người dân địa  phương. Rất vui! Sau buổi đó, 

các chị em thường tổ chức offline đi dã ngoại tham quan vườn”. Được tận mắt chứng 

kiến và hiểu một quy trình sản xuất rau hữu cơ diễn ra như thế nào là điểm thích thú 

nhất với người tham quan. Sau một chuyến đi, CLB Đọc sách cùng con đã giúp các em 

nhỏ lập một vườn rau của riêng mình, khi có điều kiện có thể xuống chăm sóc và thu 

hoạch. Buổi tham quan còn thêm thú vị với những bữa ăn từ sản phẩm nông nghiệp 

sạch ngay tại vườn.  

Bên cạnh đó, nhóm tổ chức có thể kết hợp 

các trò chơi, câu đố hoặc những diễn giải 

ngắn về nông nghiệp hữu cơ, ý nghĩa với 

việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nhằm nâng cao nhận thức cho 

người tham gia.  

(Thông tin được tham khảo tại website: 

http://docsachcungcon.com và 

http://afamily.vn) 

Cách tổ chức hoạt động: 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

Tất nhiên, mục tiêu của chuyến đi sẽ không dừng lại ở việc tham quan, mà quan trọng 

là xác định chủ đề môi trường mà người tham gia sẽ tìm hiểu và trao đổi. Cuối cùng, 

thông điệp gì được truyền đi, người tham gia sẽ đúc rút được kinh nghiệm gì, và họ có 

thể ứng dụng gì trong đời sống. 

Bước 2: Chuẩn bị nội dung 

Thông thường một chuyến tham quan như thế này nên có 2 phần: Hiểu và Hành động.  

Trong phần Hiểu, trước hết, người tham gia cần được nhìn, nghe, cảm nhận điều gì liên 

quan đến chủ đề. Tiếp đó là những trao đổi để họ hiểu hơn về những điều đó, ở đây 

nên mời những “người chủ” của địa bàn chia sẻ về những gì đang diễn ra tại đó. Và kết 

luận là vấn đề môi trường được tiếp cận và giải quyết ra sao. 
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Trong phần Hành động, nên tạo cơ hội cho mọi người được trực tiếp tham gia vào một 

hoạt động nào đó tại địa phương, để họ nói lên cảm nhận của mình và chia sẻ những 

khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống của họ. 

Một điều cơ bản là, bất kì chuyến tham quan nào cũng đang tạo ra một không gian rộng 

mở để hướng người tham gia đến việc tìm hiểu và suy nghĩ về bảo vệ môi trường. Đặc 

biệt với trẻ em, nên kết hợp tổ chức các trò chơi để các em vừa học vừa chơi, tránh tình 

trạng biến chuyến tham quan thành việc “thay đổi địa điểm học” đơn thuần. 

Bước 3: Chuẩn bị hậu cần 

Để tăng cường việc tìm hiểu và 

suy ngẫm tích cực về những trải 

nghiệm trong chuyến đi, nên 

chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn. 

Tài liệu có thể là một tờ gấp ngắn 

gọn hoặc sổ tay tham quan, trong 

đó giới thiệu những thông tin cơ 

bản về điểm đến, những hoạt động 

sẽ diễn ra, những câu hỏi về chủ 

đề môi trường, và cả phần để 

người tham gia ghi lại những ý 

kiến, cảm nhận của riêng mình. 

Hãy liên hệ chặt chẽ với những người ở địa phương: trước hết là trao đổi về mục tiêu 

hoạt động và kêu gọi sự hỗ trợ (hướng dẫn, chia sẻ trong buổi tham quan). Bên cạnh đó 

cần liên lạc thường xuyên để nắm rõ các thông tin về địa bàn, chia sẻ lịch trình, chuẩn 

bị các phương án dự phòng… 

Một điều vô cùng quan trọng khi tổ chức tham quan chính là việc đảm bảo trật tự, lịch 

trình và sự an toàn cho mọi người. Cần có sự thống nhất và phân công công việc rõ 

ràng giữa những người trong nhóm tổ chức và đưa mọi người đi. Hãy tham khảo những 

người có kinh nghiệm, cùng đưa ra những trường hợp dự phòng, bất trắc và các giải 

pháp cụ thể.  

Cuối cùng, hãy giữ liên lạc thường xuyên với những người tham gia chuyến đi: cập nhật 

thông tin, trao đổi các vấn đề cụ thể cho chuyến đi, giải đáp thắc mắc… và cũng đừng 

quên “lên dây cót tinh thần” cho một chuyến đi thật ý nghĩa. Lưu ý nếu là trẻ em tham 

gia thì cần có sự trợ giúp của phụ huynh ra sao (nếu phụ huynh không đi cùng thì phải 

đảm bảo sự an tâm cho họ). 
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Bước 4: Tiến hành và tổng kết 

Chuẩn bị là một phần rất quan trọng cho một hoạt động như thế này, và khi tiến hành, 

hãy đảm bảo thực hiện đúng lịch trình, các phương án đề ra… Dù rằng mục tiêu chính 

là cùng tìm hiểu về môi trường nhưng cũng đừng quên: luôn quan tâm tới mọi người, 

sự thoải mái trong một chuyến đi cũng rất quan trọng, và cần cởi mở, linh hoạt trong bất 

kì tình huống nào. 

Phần đánh giá tham quan phần nhiều phụ thuộc vào việc quan sát, ghi lại những hình 

ảnh, phỏng vấn về suy nghĩ và cảm nhận của người tham gia trong chuyến đi. Có thể 

tranh thủ làm bảng hỏi ngắn hoặc phản hồi qua thư sau khi kết thúc hoạt động để có 

kinh nghiệm và gợi ý cho những hoạt động sau. 

Trong bước tổng kết này, hãy nhớ cảm ơn và giữ liên lạc với những người ở địa 

phương để tổ chức những lần tham quan tiếp theo cũng như chia sẻ các hoạt động, 

kinh nghiệm bảo vệ môi trưởng ở đó. 
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2.6. Dự án môi trường 

Dự án là cấp độ cao nhất của một hoạt động môi trường, trong đó có thể kết hợp tổ 

chức nhiều hình thức khác nhau nhằm đạt được hiệu quả của dự án. Tùy theo mục tiêu 

chính của một dự án mà có thể chia thành 3 loại hình dự án chính: 

- Dự án truyền thông, nâng cao nhận thức về một vấn đề môi trường 

- Dự án thay đổi hành vi nhằm điều chỉnh ứng xử của cộng đồng với môi trường 

- Dự án kĩ thuật nhằm nghiên cứu, thử nghiệm một giải pháp cho vấn đề môi trường 

Ưu điểm của hình thức này: 

Dự án bao gồm một chuỗi các hoạt động trong đó kết hợp nhiều hình thức khác nhau 

nên có nhiều ưu điểm. Trong đó quan trọng nhất là dự án sẽ tạo nên tác động tổng thể, 

có chiều sâu; có tổ chức bài bản từ khâu khảo sát tới đánh giá thực hiện; đảm bảo 

được mục tiêu đề ra cũng như những bài học quý báu. 

Xây dựng và thực hiện dự án cũng là một thách thức với các nhóm/CLB môi trường, để 

từ đó các bạn có thể đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường một cách toàn diện và 

sâu sắc hơn. 

Các ví dụ: 

Dự án “Green Pause” 

Dự án Green Pause triển khai với mục 

đích thay đổi thói quen tham gia giao 

thông của người dân nhằm giảm thiểu 

các tác động tiêu cực của khí thải CO2. 

Dự án được thực hiện tại ít nhất 10 ngã 

tư, ngã ba giao thông trên thành phố Hà 

Nội vào năm 2011 và 2012, trong đó các 

tình nguyện viên sử dụng các bảng 

hiệu, biển hiệu (kết hợp với những câu 

khẩu hiệu đơn giản để tuyển truyền tới 

người tham gia giao thông.  
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Dự án được phân chia thành 2 hoạt động chính: Hoạt đông tuyên truyền và hoạt động 

thiết kế. 

 Hoạt động thiết kế bảng hiệu: Các bảng khẩu hiệu có nội dung chủ yếu là “Đèn đỏ 

>=25s, Dừng xe, Tắt máy, Tiết kiệm xăng, Bảo vệ môi trường”; được thiết kế bởi 

một đội ngũ TNV thiết kế riêng. Các bảng khẩu hiệu được thiết kế chủ yếu từ các 

bìa các tông, giấy sử dụng một mặt, màu nước. Các bảng hiệu, slogan cần phải 

đơn giản và dễ nhìn (tránh gây hiểu lầm cho người đi đường). 

 Hoạt động tuyên truyền: Dự án Green Pause được thực hiện vào sáng từ 7h – 9h 

và chiều từ 16h – 18h các ngày thứ 7 và Chủ Nhật trong tuần tại 10 ngã rẽ giao 

thông có số giây đèn đỏ trên 50 tại Hà Nội. Tại đó, các TNV sẽ đứng trên vỉa hè 

tuyên truyền tới người tham gia giao thông (đặc biệt là người đi xe máy) về việc tắt 

máy khi đèn đỏ trên 25 giây để giảm thiểu lượng khí CO2 phát thải ra môi trường và 

tiết kiệm nhiên liệu thông qua tuyên truyền miệng, hô khẩu hiệu và giơ các bảng 

khẩu hiệu của dự án. Trước đó, TNV đã được tập huấn về cơ sở khoa học của dự 

án để có thể giải thích khi được thắc mắc. 

Sau 2 tháng hoạt động, theo đánh giá của những TNV tại các chốt, ý thức của người 

dân đã biến chuyển theo chiều hướng tích cực. Lượng người tắt máy khi đèn đỏ lớn 

trên 25s tăng lên từng ngày. Dự án đã thu hút 250 tình nguyện viên tham gia và sự ủng 

hộ lớn từ người tham gia giao thông và báo chí, truyền hình (VTV1, VTC14, HTV, Báo 

infonet.vn, Lao động, xã hội, Báo mới online,…).  

Dự án “Nào ta cùng buýt” 

Dự án “Nào Ta Cùng Buýt” (NTCB) là một 

sáng kiến nhằm thúc đẩy và lan tỏa các hành 

vi – lối sống thân thiện với môi trường - mà cụ 

thể là việc sử dụng xe Buýt, các phương tiện 

công cộng trong di chuyển nhằm mục đích tiết 

kiệm nặng lượng và giảm thiểu việc phát thải 

khí CO2 vào không khí.   

Dự án đã thực hiện được các hoạt động:  

- Tuyển và tập huấn tình nguyện viên (TNV) 
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- Triển khai thu gom vé xe buýt và quy đổi phiếu điểm tại các điểm thu gom 

- Tổ chức thành công 2 buổi cà phê ý tưởng nhằm tham khảo ý kiến của cộng đồng 

hưởng lợi mà ở đây là những người sử dụng xe buýt tại TP.HCM 

- Tổ chức tọa đàm "Tiếng nói Thanh niên & Văn minh xe Buýt" thu hút 500 lượt cá 

nhân/mà trọng tâm là sinh viên (đối tượng sử dụng xe buýt nhiều nhất tại TP.HCM) 

và đại diện các đơn vị vận tải hành khách công cộng tại TP.HCM tham dự; và 

- Ngày hội Chuyển động xanh với 3500-4000 lượt người tham dự ngày hội với nhiều 

các không gian xanh và hơn 15 kênh truyển thông báo chí đưa tin viết bài (tuổi trẻ, 

thanh niên, HTV9, HTV7, VTV9, VOV, VOH, News, Thành đoàn, Cục Môi trường, 

Công an). 

Dự án được coi là một hình thức tổ chức phong phú với các giai đoạn hợp lý và những 

cách thức thực hiện mới lạ: mô hình làm sản phẩm tái chế (sử dụng làm quà tặng quy 

đổi), mô hình đổi vé xe buýt lấy quà tặng…  

Hoạt động của dự án diễn ra trên địa bàn toàn thành phố và thu hút đông đảo các tầng 

lớp xã hội tham gia, bao gôm: công nhân, học sinh – sinh viên, cán bộ viên chức nhà 

nước… Dự án đã có sự kết nối các bên liên quan như các doanh nghiệp, đặc biệt là 

những doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt/xe khách/tàu hỏa… để 

lan tỏa những cách thức tiết kiệm nhiên liên cho những người điều khiển các phương 

tiện này.  

Sau khi kết thúc dự án năm 2012, nhóm tổ chức tiếp tục thực hiện các hoạt động như 

“Bán hàng gây quỹ”, thực hiện tấm bản đồ Việt Nam từ 20.000 vé xe buýt được gửi từ 

TP.HCM ra Hà Nội, cà phê ý 

tưởng 2013… cũng như lên kế 

hoạch cho năm mới nhằm duy 

trì và tái khởi động dự án. 

Dự án Tôi ghét Nylon 

Đây là một dự án dài hơi được 

khởi động từ năm 2011 với 3 

giai đoạn. Các hoạt động của 

dự án bao gồm chiến dịch khảo 

sát thực trạng và thái độ của 
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người dân ở 5 quận nội thành Hà Nội về việc sử dụng túi nylon và các sản phẩm thay 

thế với kết quả hơn 1000 phiếu khảo sát; xây dựng cộng đồng 300 tình nguyện viên 

nhằm kế nối, tập huấn kỹ năng, kiến thức và hoạt động nâng cao nhận thức người dân 

về việc giảm thiểu túi nylon thông quan chiến dịch “Tôi ghét nylon – tôi tiêu dùng đẹp”. 

 Giai đoạn 1: Từ 23/12/2011 đến 16/1/2012 - Khảo sát và Tết Xanh 

Chiến dịch khảo sát thực trạng và thái độ của người dân ở 6 quận nội thành Hà Nội (Ba 

Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Đống Đa) về việc sử dụng 

túi nylon và các sản phẩm thay thế với kết quả hơn 1000 phiếu khảo sát người bán 

hàng và người dân làm tư liệu các hoạt động sau của dự án. 

Sự kiện Tết Xanh - Ông Táo ghét nylon được tổ chức vào dịp lễ Ông Công Ông Táo 

nhằm tuyên truyền, hạn chế lượng túi nylon vứt xuống hồ vào dịp lễ này. Sự kiện với sự 

tham gia của hai đại sứ thiện chí là ca sĩ Ngọc Khuê và MC Mỹ Linh đã thành công tốt 

đẹp và thu hút được sự quan tâm của nhiều báo đài như VTV1, VTV2, VTV6, Báo điện 

tử Vietnamnet… 

 Giai đoạn 2: Từ 20/03/2012- 20/05/2012 - Xây dựng cộng đồng TNV 

Xây dựng cộng đồng tình nguyện viên (TNV) nhằm kết nối, tập huấn kĩ năng, kiến thức 

cho TNV. Sau giai đoạn hai, dự án đã tổ chức 9 đợt tập huấn với tổng số TNV lên đến 

gần 400 người. 

 Giai đoạn 3: Từ 25/8/2012- 25/11/2012 - Chiến dịch Tôi ghét nylon - Tôi tiêu dùng 

đẹp! 

Tuyên truyền tại các chợ nội thành (Láng Hạ, Láng Thượng, Thành Công, Bưởi). Hoạt 

động thu hút được rất  nhiều sự quan tâm từ truyền hình như VTV2, VTV4, O2TV… 

Thí điểm dùng làn và túi thay thế nylon tại khu phố số 11 P. Cát Linh, 189 Giảng Võ. 

 Hoạt động tổng kết là sự kiện “Tôi ghét Nylon – Tôi truyền thông điệp” được tổ 

chức tại trường THPT Phan Đình Phùng nhằm nhấn mạnh thông điệp trong cộng 

đồng các bạn trẻ đồng thời tạo nên phong trào thay đổi hành vi sử dụng túi nylon 

một cách rộng rãi. 
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Dự án đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tập huấn cho các bạn trẻ ngay từ 

những giai đoạn đầu. Điều này giúp tạo nên một cộng đồng trẻ hiểu và sẵn sàng hành 

động cũng như lan tỏa hành động của mình; đây là điểm đặc biệt thành công của một 

dự án thay đổi hành vi. 

Ở giai đoạn sau, dự án đã nhận thấy bên cạnh những sự kiện tuyên truyền rầm rộ thì 

cần có các hoạt động chiều sâu, từ đó chuyển hướng hoạt động sang các chợ và khu 

dân cư. Từ đó, “Tôi ghét Nylon” đã bước đầu tiếp cận với các hoạt động nhằm thay đổi 

hành vi dựa vào cộng đồng. 

Dự án Phân sinh học – Thái Nguyên 

Dự án phân sinh học do sinh viên đại học 

nông lâm Thái Nguyên thực hiện với sự 

tham gia của các sinh viên Indonesia và cố 

vấn của trường ĐH Thái Nguyên với mục 

đích là hướng dẫn người dân tự sản xuất 

nguồn phân bón sinh học giúp bảo vệ môi 

trường. 

 

Quá trình thực hiện bao gồm các hoạt động:  

- Đặt mua dụng cụ cần thiêt; 

- Liên hệ người dân tình nguyện làm mô hình thí điểm và làm báo cáo với chính quyền 

địa phương; 

- Tuyển tỉnh nguyện viên  và phổ biến kĩ thuật nuôi giun sản xuất phân vi sinh; 

- Mua giống giun nhà bác Khoái ở Đông Anh - Hà Nội và học tập kĩ thuật của bác; 

- Tình nguyện viên cùng làm mô hình với 

người dân; 

- Kiểm tra mô hình mỗi cuối tuần; 

- Trồng rau, nuôi gà đối chứng tác dụng 

của phân sinh học; 

- Tổ chức hội thảo giới thiệu phân sinh 

học với người dân. 
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Dự án đã trải qua những khó khăn trong quá trình thực hiện: 

- Quãng đường xa, đường lầy lội; 

- Đi tìm giống giun; 

- Người dân bận rộn đồng áng nên tham gia còn hạn chế; 

- Thông tin đến người dân còn hạn chế. 

Và những thành công đạt được rất đáng ghi nhận: 

- Chứng minh được tác dụng của phân sinh học với gia cầm và cây rau; 

- Người dân rất muốn phát triển mô hình sản xuất phân sinh học sau buổi tổ chức hội 

thảo; 

- Nâng cao năng lực xây dựng và quản lí dự án. 

Đây là một trong số ít các dự án của các bạn trẻ có mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng kĩ 

thuật để giải quyết một vấn đề môi trường, tuy nhiên đã cho thấy những thành quả thật 

sự và khả năng thực hiện các dự án như thế này là hoàn toàn khả thi.  

 

Dự án “Hỗ trợ nông dân ủ rơm rạ để tạo phân compost” 

Dự án được được thực hiện từ 28/11/2012 đến 14/1/2013 tại Thôn Thượng Phúc - Xã 

Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội, bởi Câu lạc bộ (CLB) True Action cùng sự hỗ 

trợ và tư vấn của các chuyên gia và thầy cô giáo tại trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội. Dự án hướng dẫn người nông dân tận dụng rơm rạ của gia đình sau khi thu hoạch 

làm phân hoai mục, giảm tình trạng đốt rơm rạ ngay tại đồng ruộng, hạn chế sử dụng 

phân hóa học, giảm chi phí về phân bón hữu cơ cho một số hộ sản xuất lúa hữu cơ 

theo mô hình của dự án PAMCI-SAFERICE của Nhật Bản.  

Các hoạt động mà dự án đã thực hiện: 

(1) tổ chức ngày hội nông dân, tập huấn 

người dân ủ rơm rạ, chia các nhóm hỗ trợ 

và hướng dẫn 8 hộ gia đình thực hiện mô 

hình ủ rơm rạ.; (2) tiến hành kiểm tra theo 

dõi tình hình đống ủ 2 tuần 1 lần về nhiệt 

độ, độ ẩm, độ hoai mục, thể tích đống ủ; 

(3) lấy mẫu phân hoai mục sau 1 tháng ủ 
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đi phân tích thành phần dinh dưỡng; (4) thực hiện các bài phát thanh nông thôn về chủ 

đề môi trường nông thôn, kĩ thuật ủ rơm rạ, xây dựng nông thôn mới, phát thường 

xuyên trong đài phát thanh của thôn. 

Dự án thu hút được sự quan tâm tham gia của người dân trong thôn qua buổi ngày hội 

nông dân và lễ tổng kết dự án. Trong quá trình thực hiện dự án nhận được nhiều phản 

hồi tích cực của người dân về mong muốn ủ rơm rạ trong các vụ tiếp theo. Dự án đã 

góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của việc đốt rơm rạ và sự cần 

thiết của việc ủ rơm rạ làm phân hoai mục. Dự kiến trong thời gian tới, dự án sẽ tư đánh 

giá chất lượng phân ủ qua năng suất của cây trồng sử dụng phân hoai mục và vấn về kĩ 

thuật ủ rơm rạ cho bà con, đề xuất với dự án PAMCI-SAFERICE triển khai mô hình này 

tai 2 địa phương khác trong khu vực dự án; mở rộng mô hình trong toàn xã, huyện và 

các khu vực lân cận. 
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PHỤ LỤC 

Danh mục thông tin về các nhóm, CLB tình nguyện và dự án 

Chiến dịch I will if you will 

Email: iwillifyouwillvn@gmail.com 

http://iwillifyouwill.net 

http://www.facebook.com/iwillifyouwillvn  

 

CLB 350 Việt Nam 

Email: 350vietnam@350vietnam.org  

http://350vietnam.org/ 

http://www.facebook.com/350vietnam.org 

 

CLB C4E Bình Dương 

Email: muadem1000@yahoo.com (Vinh Huy – Đại diện nhóm) 

http://c4evn.org 

http://www.facebook.com/c4ebinhduong 

 

CLB Tiếng Anh và Môi trường – TGC (Talking Green Club) 

Email: tgcvn@yahoo.com 

http://tgcvn.org  

http://www.facebook.com/tgcvn  

 

Diễn đàn Tuổi Trẻ Tây Nguyên 

Email : tnyouthsummit@gmail.com 

www.tnyouthsummit.org 

http://www.facebook.com/taynguyenyouthsummit 

 

Dự án Cẩm nang xanh cho bà nội trợ 

Email: camnangxanh.noitro@gmail.com  

http://noitroxanh.com/ 

http://www.facebook.com/camnangxanhnoitro 
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Dự án Nào ta cùng buýt 

Email: naotacungbuyt@bechangeagents.org 

http://naotacungbuyt.blogspot.com/ 

http://facebook.com/naotacungbuyt 

 

Dự án Phân sinh học Thái Nguyên 

Email: nguyenhongkien92@gmail.com (Hồng Kiên – Đại diện dự án) 

 

Dự án Tôi ghét Nylon 

Email: hanoixanh2012@gmail.com  

http://nylonlakhongphongcach.net 

http://www.facebook.com/toighetnylon 

 

Dự án Ủ rơm rạ làm phân compost - Chương Mỹ, Hà Nội 

Email: anhxuan91@gmail.com (Anh Xuân – Đại diện dự án) 

 

Nhóm Nhóm hành động vì Môi trường và Cộng đồng - Đà Nẵng 26+ 

Email: lesonvn89@gmail.com (Lê Sơn – Đại diện nhóm) 

http://danang26.org/ 

http://www.facebook.com/Danang26plus  

 

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã – AWO (Action for Wildlife Organization) 

Email: info@hoangda.org 

http://hoangda.org 

http://www.facebook.com/hoangda.org  

 

Tổ chức Thanh niên Vì tương lai xanh của bé - GFOC (Green Future Of Children) 

Email: gfochochiminh@gmail.com  

http://gfochochiminh.wordpress.com  

http://www.facebook.com/gfochcmc 
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Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

 

 

Hãy tin rằng hành động của bạn dù nhỏ, nhưng cùng nhau, 

chúng ta có thể tạo nên những sự thay đổi to lớn cho địa 

phương và Trái Đất! 




