ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN PHỐI HỢP TỔ CHỨC
THÀNH CÔNG BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN LỐI SỐNG SINH
THÁI VÀ GIẢM THIỂU TÁC HẠI RÁC THẢI NHỰA
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chiến dịch xây dựng kế hoạch hành động lối sống sinh thái và
giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp cùng
Trường Cao đẳng Long An, trong thời gian hơn 6 tháng triển khai công tác phân loại rác
tại Trường. Đến thời điểm này Chiến dịch đã thành công và đến hồi kết thúc.
Ngày 09/11/2021, Hội nghị Bế mạc Chiến dịch tập huấn lối sống sinh thái và giảm
tác hại rác thải nhựa diễn ra, do tình hình dịch Covid 19 nên Hội nghị diễn ra trực tuyến, tuy
nhiên vẫn được sự quan tâm tham dự của đông đảo của cán bộ, thầy cô và hơn 100 các bạn
sinh viên, tình nguyện viên của 4 cơ sở trực thuộc.

Hội nghị rất vinh dự được chào đón thầy Lê Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ); Bà Trần Thị Kim
Hoàn đại diện Tổ tư vấn chuyên môn; Diễn giả Trần Nhật Thanh – Trường Đại học Trà
cùng quý thầy cô Tổ tư vấn, cán bộ phụ trách 4 cơ sở và hơn 100 bạn HSSV của 4 cơ sở
dự.

Hội nghị nhằm tổng kết và biểu dương những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
trong đợt tập huấn, đồng thời đề ra phương hướng hành động trong 6 tháng tới. Trong
khuôn khổ Hội nghị Bế mạc các bạn được nghe Diễn giả Trần Nhật Thanh – Trường Đại
học Trà Vinh trình bày những kết quả nổi bật trong chương trình hành động nhằm giảm
thiểu tác hại rác thải và những hoạt động của Viện Khoa học môi trường. Các bạn còn được
nghe báo cáo kết quả và trình bày sản phẩm của 4 cơ sở trong 6 tháng qua. Đồng thời đại
diện 4 cơ sở đăng ký chương trình hành động 6 tháng tới.

Phát biểu tại Hội nghị Bế mạc, thầy Lê Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cảm
ơn Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã tạo điều kiện cho Nhà trường có một hoạt động
thật ý nghĩa, thiết thực và bổ ích. Thầy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ tư vấn chuyên
môn đã đồng hành cùng Nhà trường trong 6 tháng qua và mong muốn Tổ tiếp tục hợp tác
cùng Nhà trường 6 tháng tiếp theo.
Hoạt động này có ý nghĩa hết sức to lớn giúp các bạn HSSV Trường Cao đẳng Long An
có kiến thức và kỹ năng bổ ích về lối sống sinh thái và những biện pháp tái chế tái sử dụng
rác thải nhựa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến các bạn HSSV khác cũng như gia
đình và toàn xã hội.
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