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HÃY CÙNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG 3R 

Hà Nội, ngày 09/11/2019 - Được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE), Hội cựu sinh viên JDS(*) đã phối hợp cùng với 

Công ty Viet Nam Waste Planning tổ chức thành công sự kiện “Cùng nhau bảo vệ môi trường: 

3R – Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế - Kinh nghiệm từ Nhật Bản” nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng và khuyến khích các gia đình tham gia vào hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt 

hàng ngày.  

Sự kiện đã thu hút sự chú ý tham gia của các em nhỏ trong độ tuổi 5 đến 9 và các phụ huynh bao 

gồm cựu sinh viên JDS và các bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.  

Lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm tích lũy trong quãng thời gian sống và học tập tại Nhật Bản, 

chứng kiến cách trẻ em Nhật Bản được giáo dục và thực hành phân loại rác, thực hiện 3R hàng 

ngày, các cựu sinh JDS đã mong muốn thiết kế một chương trình nhằm giới thiệu nội dung cơ 

bản nhất về phân loại rác thải sinh hoạt và 3R tới trẻ em Việt Nam và Nhật Bản hiện đang sinh 

sống tại Việt Nam. Đây là những hoạt động nhỏ nhưng sẽ mang lại hiệu quả mạnh mẽ và bền 

vững trong việc bảo vệ môi trường.   

Điểm nhấn của sự kiện chính là phần tương tác giữa diễn giả của chương trình, Bà Kanto Yuko, 

Cố vấn cao cấpHình thành Dự ántrong lĩnh vực môi trường, Văn phòng JICA Việt Nam, với các 

em nhỏ và phụ huynh thông qua các hoạt động kể chuyện, hỏi và đáp, chơi trò chơi để giúp các 

em hiểu được nguồn gốc của rác thải, làm thế nào để giảm thiểu, tái tử dụng và tái chế gắn liền 

với việc phân loại rác. Thông qua đó, chương trình khuyến khích các em thực hiện các hoạt động 

này hàng ngày và mong muốn nâng cao nhận thức của phụ huynh về vấn đề giáo dục bảo vệ môi 

trường đối với trẻ nhỏ.  

*JDS là Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản hỗ 

trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) không 

hoàn lại. JDS cung cấp học bổng toàn phần các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản 

cho các cán bộ trẻ của nhà nước – những người được kì vọng sẽ có đóng góp quan 

trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.  

 

Hội cựu sinh JDS được thành lập vào tháng 1 năm 2017 với mục tiêu xây dựng một 

mang lưới rộng rãi các cựu sinh đã học tập theo Chương trình JDS cùng phối hợp với 

các đơn vị đối tác, chuyên gia nhằm đưa ra những quan điểm có ảnh hưởng đối với các 

vấn đề kinh tế - xã hội thắt chặt mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam và Nhật 

Bản.  
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với: 
  

Văn phòng JICA tại Việt Nam 

Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) 

Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


