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Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chiến dịch xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu tác hại 

của rác thải nhựa do Tổ chức Hợp tác Đức (GIZ) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Long An, 

ngày 12/4/2021, Chương trình khai mạc diễn ra vô cùng hoành tráng tại Hội trường Trường 

Cao đẳng Long An với sự tham dự của đại diện GIZ, Ban giám hiệu nhà trường, chuyên gia tư 

vấn và hơn 200 bạn HSSV tham dự.  

 

  

  
 

Trong khuôn khổ Chương trình khai mạc, Đoàn trường đã tổ chức các trò chơi gắn 

liền với thông điệp bảo vệ môi trường, lối sống sinh thái và giảm thiểu tác hại của rác thải 

nhựa. Chương trình nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn HSSV, tạo không khí vui 

tươi sôi nổi và mang tính giáo dục cao. 

 

  



  
 

Đợt tập huấn diễn ra hai ngày, từ ngày 13/4/2021 - 14/4/2021 với sự tham gia của 40 

bạn HSSV. Tại đợt tập huấn, các bạn được tìm hiểu, thảo luận và báo cáo những vấn đề liên 

quan đến lối sống sinh thái và giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa. Các bạn được làm việc 

nhóm với nhau, thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh thuyết trình trước đám đông. Và hơn hết, các 

bạn được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về bảo vệ môi trường, ủ phân sinh học và lối sống 

sinh thái. Sau buổi tập huấn, các bạn đều nhận xét chương trình tập huấn thật sự rất bổ ích, 

cung cấp nhiều kiến thức quý báu, mỗi bạn sau đợt tập huấn sẽ là một tình nguyện viên 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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