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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 

“THÁNG HÀNH ĐỘNG NÓI KHÔNG VỚI  

NHỰA DÙNG MỘT LẦN” 

 

I. PHÁT ĐỘNG “TUẦN LỄ HÀNH ĐỘNG NÓI KHÔNG VỚI NHỰA 

DÙNG MỘT LẦN” TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC 

1. Mục tiêu: Phát động phong trào thi đua giữa các khối, các lớp trong trường; 

tạo điều kiện để các em học sinh trực tiếp thực hành thói quen từ chối nhựa dùng một 

lần, thay thế bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thiết lập thói 

quen tiêu dùng xanh, bền vững ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

2. Thời gian hưởng ứng triển khai: Các đơn vị trường học tự chọn 01 tuần lễ 

bất kỳ trong thời gian phát động Tháng hành động nói không với nhựa dùng một lần để 

hưởng ứng Chương trình (trong khoảng thời gian từ 01/11 đến 30/11/2021) 

3. Định hướng hoạt động:  

- Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ tổng phụ trách đoàn đội của trường, giáo viên 

chủ nhiệm nghiên cứu triển khai hướng dẫn các em học sinh (trực tiếp/trực tuyến tại 

những giờ chào cờ, sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt lớp, lồng ghép trong các tiết học 

khác liên quan) không mang túi nilon, sử dụng ly, cốc nhựa dùng một lần, ống hút 

nhựa…mà tập hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường 

(túi vải, túi giấy, ống hút giấy, ống hút bột gạo…), mang theo bình/ly đựng nước, ống 

hút cá nhân để sử dụng trong khuôn viên trường học trong 01 tuần lễ phát động tại 

trường. 

- Đối với các đơn vị trường học đang học trực tuyến (với các chương trình, hoạt 

động, tiết học giáo dục môi trường liên quan) thực hiện thay thế màn hình lớp học trực 

tuyến qua Zoom (hoặc các ứng dụng học trực tuyến khác) để truyền tải thông điệp trực 

tiếp Tuần lễ đến các em học sinh. 
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Hình nền học trực tuyến 

- Giới thiệu, phổ biến, xây dựng phong trào thi đua tới các thầy cô, bậc phụ huynh 

và các em học sinh hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo môi trường vì một sân chơi Việt Nam 

Năng động và Xanh (ở mục II dưới đây). 

4. Hình thức đánh giá 

- Các hình ảnh từ các phụ huynh và các em học sinh sử dụng những sản phẩm 

thay thế, thân thiện với môi trường ngay tại nhà trường, tại nhà, trong quá trình học tập 

trực tuyến được ghi nhận lại và đăng tải lên trang Facebook của nhà trường/ hoặc của 

đại diện giáo viên/ tổng phụ trách đội dưới dạng chế độ mở cho mọi người (public), kèm 

theo hashtag của phong trào #TuanLeNoiKhongVoiNhuaDungMotLan 

#VimotVietNamNangDongVaXanh 

- Bài đăng đầy đủ yêu cầu, hình ảnh chân thật, rõ nét, tương tác tốt là một trong 

những tiêu chí để đánh giá cộng thêm điểm cho các trường học và trao giải tại Cuộc thi 

dưới đây.  

Qua đó, Giáo viên chủ nhiệm/cán bộ tổng phụ trách đoàn, đội của các đơn vị 

trường học có thể xem thông tin và gửi link bài đăng Facebook về trang nhận bài của 

chương trình sau Tuần lễ thực hiện tại địa chỉ: tainguyenmoitruong.gov.vn  

II. CUỘC THI SÁNG TẠO MÔI TRƯỜNG VÌ MỘT SÂN CHƠI VIỆT 

NAM NĂNG ĐỘNG VÀ XANH 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý 

tưởng, năng khiếu, suy nghĩ của mình trong hành trình tạo dựng thói quen tiêu dùng 

xanh ở ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. 
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- Thông qua các ý tưởng sáng tạo và thực hành, những nội dung giáo dục về môi 

trường, nội dung giáo dục ý thức nói không với nhựa dùng một lần được truyền tải tốt 

hơn đến các em học sinh thông qua các cơ hội thực hành trực tiếp.  

- Nâng cao nhận thức về tái chế cũng như góp phần xây dựng sân chơi Việt Nam 

năng động và xanh thông qua việc trao tặng những vật dụng thể thao tái chế từ vỏ hộp 

sữa cho các trường học.  

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo sức lan tỏa, mang tính giáo dục cao, thu hút 

đông đảo sự tham gia của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên toàn quốc. 

2. Đối tượng, thời gian 

- Đối tượng: Học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 6-15 (Từ lớp 1 – 9) đang học tập 

tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. 

- Thời gian:  

Thời gian tham gia và nộp bài thi: Từ ngày 01/11/2021 – 30/11/2021.  

Thời gian công bố trao giải: Tháng 12/2021 

Thời gian trao tặng quà: Trong vòng 1/12/2021 – 30/12/2021  

3. Nội dung, hình thức triển khai  

Cuộc thi Sáng tạo môi trường được triển khai dưới dạng 2 nội dung thi gồm:  

3.1. Cuộc thi “Sáng tạo sáng tác nội dung truyện tranh - Đặc vụ ống hút giấy”  

Giới thiệu Bộ truyện tranh “Đặc vụ ống hút giấy” (Từ ngày 1/11 – 15/11) 

- Bộ truyện tranh “Đặc vụ ống hút giấy” được hợp tác phát hành bởi Trung tâm 

Truyền thông tài nguyên và môi trường có 5 tập, kéo dài trong 2 tháng từ 1/11-30/12 

với mục tiêu truyền tải, giáo dục kiến thức về tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa và 

nhựa dùng một lần.  

- Tập truyện mẫu sẽ được đăng tải lên trang fanpage Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường và các Fanpage khác liên quan. 

Chủ đề tập 1: Hành trình xây dựng sân chơi Việt Nam xanh và năng động là một 

quá trình lâu dài, và cần hành động ngay tức thì  

Chủ đề tập 2: Phân biệt các khái niệm “Tiết chế, Tái chế, Tái sử dụng”  

Chủ đề tập 3: Làm quen với người bạn thân thiện môi trường “Ống hút giấy” 

Chủ đề tập 4: Hướng dẫn 4 bước đơn giản tái chế vỏ hộp sữa  
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Cách thức tham gia: 

 Cá nhân:  

- Đối với các em học sinh khối 1-2-3: Các em học sinh có thể thỏa sức sáng tạo vẽ 

tranh, tô màu theo chủ đề của bộ truyện tranh các tuần và gửi nội dung tham gia dự thi về 

trang web chính thức của cuộc thi tại địa chỉ tainguyenmoitruong.gov.vn. 

- Đối với các em học sinh khối 4-5 và 6-7-8-9: Các em học sinh có thể thỏa sức 

sáng tạo viết những nội dung câu thoại, lời dẫn thoại của các nhân vật trong bộ truyện 

tranh theo chủ đề tuần và gửi nội dung tham gia dự thi về trang web chính thức của cuộc 

thi tại địa chỉ tainguyenmoitruong.gov.vn. 

 Nhà trường:  

- Đại diện nhà trường đăng tải các bài thi xuất sắc lên trang Facebook của trường/ 

hội đồng đội địa phương/ đại diện giáo viên/ tổng phụ trách đội dưới dạng chế độ mở 

(public), kèm theo hashtag của cuộc thi #TuanLeNoiKhongVoiNhuaDungMotLan 

#CuocThiSangTaoViMoiTruong #VimotVietNamNangDongVaXanh 

3.2. Cuộc thi “Sáng tạo mô hình tái chế” (Từ ngày 15/11 – 30/11) 

Cách thức tham dự:  

 Cá nhân:  

- Học sinh sử dụng những những vật dụng được dùng mỗi ngày ở nhà, sáng tạo 

tái chế thành những vật dụng, sản phẩm có ích khác, phục vụ mục đích trang trí nhà cửa, 

vui chơi cá nhân, hoặc thay thế đồ dùng trong gia đình. Ưu tiên những vật dụng có thể 

tái chế: bao bì, vỏ hộp sữa, thùng carton và tự lên ý tưởng, thực hiện sáng chế tại nhà.  

- Học sinh nộp mô hình bài thi đến cấp trường để được đánh giá giải thưởng.  

- Ban giám hiệu nhà trường/hội đồng đội có trách nhiệm gửi hình ảnh sản phẩm 

dự thi xuất sắc nhất qua trang web chính thức của cuộc thi tại địa chỉ 

tainguyenmoitruong.gov.vn. 

 Nhà trường:  

- Đại diện nhà trường đăng tải các bài thi xuất sắc lên trang Facebook của trường/ 

hội đồng đội địa phương/ đại diện giáo viên/ tổng phụ trách đội dưới dạng chế độ mở 

(public), kèm theo hashtag của cuộc thi #TuanLeNoiKhongVoiNhuaDungMotLan 

#CuocThiSangTaoViMoiTruong #VimotVietNamNangDongVaXanh  
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4. Giải thưởng cuộc thi  

- 05 GIẢI PHONG TRÀO: NÂNG CẤP SÂN CHƠI THỂ THAO TẠI 

TRƯỜNG – với bộ dụng cụ thể thao làm từ vỏ hộp sữa tái chế và hỗ trợ các hoạt động 

truyền thông liên quan.  

Tổng trị giá giải thưởng: 25.000.000VNĐ/sân (không có giá trị quy đổi thành 

tiền mặt)  

Đối tượng nhận giải:  02 trường khu vực phía Bắc, 02 trường khu vực phía Nam 

và 01 trường khu vực miền Trung với số lượng bài tham dự nhiều nhất sau 2 cuộc thi và 

các có các hình ảnh từ các hoạt động hưởng ứng tại “Tuần lễ hành động nói không với 

nhựa dùng một lần” (Mục I) và hình ảnh hưởng ứng 2 cuộc thi (Mục II) gửi về Ban tổ 

chức. 

 

Hình ảnh minh hoạ: Bộ dụng cụ thể thao làm từ vỏ hộp sữa tái chế giá trị 25 triệu đồng 

- 200 GIẢI CÁ NHÂN: BỘ QUÀ NĂNG LƯỢNG XANH & được đăng tải bài 

dự thi lên trang Facebook Trung tâm truyền thông Bộ TNMT để lan tỏa thông điệp.  

- Các cá nhân có tác phẩm truyện tranh/ tác phẩm tái chế sáng tạo và truyền cảm 

hứng nhất tuần/ tháng. 

 

Hình ảnh minh hoạ: Bộ quà tặng năng lượng xanh 
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 - Ngoài ra, các trường học có hình ảnh, tư liệu tổng hợp từ các hoạt động phát 

động và hưởng ứng “Tuần lễ hành động nói không với nhựa dùng một lần” và tham gia 

Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận (hoặc biểu trưng danh dự) và xem 

xét hỗ trợ truyền thông trong các hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa, 

bảo vệ tài nguyên và môi trường của Quý nhà trường. 

5. Tiêu chí đánh giá giải cá nhân  

5.1 Cuộc thi “sáng tạo sáng tác nội dung truyện tranh - Đặc vụ ống hút giấy” 

(Từ ngày 1/11 – 15/11)  

- Nội dung mẫu chuyện đúng với chủ đề được đưa ra và có liên kết chặc chẽ với 

nhau qua mỗi tập truyện (30%)  

- Cốt truyện dẫn dắt tốt, rõ ràng, mạnh lạc, thông điệp cho toàn bộ tập truyện 

tranh rõ ràng, lôi cuốn người đọc (30%)  

- Lời thoại sáng tạo, không sao y như truyện mẫu (30%)  

- Hình thức trình bày rõ ràng, dễ đọc, có thể sử dụng để tái sản xuất đăng tải lên 

các trang truyền thông, thông tin đại chúng (10%)  

5.2. Cuộc thi “Sáng tạo mô hình tái chế” (Từ ngày 15/11 – 30/11)  

- Sản phẩm tái chế tham gia đáp ứng đúng yêu cầu cuộc thi, với nguyên vật liệu 

là những đồ dùng quen thuộc trong nhà, từ nhựa/ giấy (20%) 

- Ý tưởng sáng tạo tốt, sản phẩm tái chế được tham gia cuộc thi có tính ứng dụng 

cao (40%) 

- Mô hình tái chế đẹp mắt, ấn tượng, có tính thẩm mỹ và vệ sinh cao (40%)  

 


