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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Mô hình Sân khấu hóa tuyên truyền bảo vệ môi trường.  

2. Mục tiêu của sáng kiến: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường tiến 

tới Trường Đại học Xanh bền vững 

3. Mô tả nội dung sáng kiến 

- Tổ chức Sân khấu hóa tuyên truyền bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên, học 

sinh được tiếp cận và hiểu thêm về phong trào “Chống rác thải nhựa”, mục tiêu của 

Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, 

góp phần hạn chế sử dụng chất thải nhựa gây ô nhiễm cho môi trường. 

- Kết hợp chương trình “Lấy rác đổi gạo – 01 ký rác đổi 01 ký gạo” giúp sinh viên, 

học sinh thích thú hơn với việc bảo vệ môi trường. 

- Ngoài việc chống rác thải nhựa, còn tăng cường trồng cây xanh chống biến đổi 

khí hậu, cũng là mục tiêu chung hướng đến Trường Đại học Trà Vinh Xanh – Sạch – 

Đẹp. 

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Sân khấu hóa về việc bảo vệ môi trường sẽ 

làm cho người dân và sinh viên, học sinh thấy rõ, trực quan hơn những tác hại của việc 

sử dụng nhựa và ni lông gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài. Có thể được áp dụng đại 

trà trong toàn trường và các đơn vị khác  

4. Phạm vi áp dụng: trong và ngoài trường Đại học Trà Vinh 

5. Thời gian áp dụng: Năm học 2020 - 2021 

6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp):  

- Giúp cho cộng đồng, người dân và sinh viên, học sinh nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường trong sinh hoạt hàng ngày thông qua mô hình "5 không, 3 sạch”, nâng cao 

nhận thức của sinh viên, học sinh đối với việc giữ gìn môi trường, giảm ô nhiễm môi 

trường, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh hiện đại. 

 - Làm thay đổi dần từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế việc sử dụng túi 

ni lông và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; giảm dần việc sử dụng túi 

ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt có tác động xấu đến môi trường. 

 


