
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

KHẢO SÁT RÁC THẢI NHỰA TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

1. Giới thiệu chung: 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa 

học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi 

nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự 

án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

năng lực và vận động chính sách. 

GreenHub kết hợp với các đối tác địa phương thực hiện chương trình “Khảo sát rác thải nhựa 

và phân tích, đánh giá các sản phẩm thay thế được tại Việt Nam” năm 2020. Kết quả khảo sát 

sẽ được báo cáo cho Ngân hàng Thế giới (World Bank) để hỗ trợ hoạt động đầu tư của Ngân 

hàng vào các khu vực này. 

Chương trình sẽ thực hiện tại các địa điểm: khu vực dọc sông Hồng (Lào Cai, Hải Phòng); Các 

bãi biển miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Nha Trang); khu vực hệ thống 

sông Mekong (Sóc Trăng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh); Phú Quốc.  

Mục tiêu của chương trình:  

 Thiết kế và thực hiện các khảo sát thực địa, phân tích khoa học để phát triển các thông 

tin liên quan đến: các vị trí ô nhiễm nhựa, các loại nhựa tìm thấy và số lượng chất thải 

nhựa. 

 Tạo cơ sở thảo luận với các cơ quan chính phủ của Việt Nam để xây dựng các biện 

pháp và chính sách, kế hoạch hành động để giải quyết Top 10 loại nhựa tìm thấy nhiều 

nhất, bao gồm cả việc cung cấp những thông tin bởi các khảo sát ngắn về các sản phẩm 

có thể thay thế chúng. 

Với cụm dự án Quảng Nam – Huế, GreenHub thực hiện khảo sát tại huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam trước với các thông tin cụ thể sau: 

Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (01 bãi biển và 02 sông) 

2. Thời gian: Từ ngày 26/11/2020 – 30/11/2020  

3. Thành phần tham gia khảo sát: (09 người) 

- Cán bộ tại địa phương: 01 người 

- Các cán bộ GreenHub (chuyên gia kỹ thuật): 02 người 

- TNV ở Núi Thành, Quảng Nam: 06 người 

Thời gian Nội dung Thành phần tham gia 

Ngày 26/11/2020   

8h00 - 12h00 Di chuyển từ Hà Nội vào Núi Thành, Quảng Nam Cán bộ GreenHub  



14h00-15h00 Họp với đại diện phòng TNMT huyện Núi Thành  

 Nội dung 1: Giới thiệu về chương trình  

 Nội dung 2: Trao đổi, phỏng vấn với cán bộ địa 

phương về tình hình quản lý rác thải, khảo sát bãi 

biển làm nghiên cứu. 

 Nội dung 3: Lựa chọn điểm khảo sát  

 Đại diện phòng TNMT 

huyện Núi Thành 

 Nhóm khảo sát và cán bộ 

kỹ thuật từ GreenHub.  

Ngày 27/11/2020   

8h30 - 11h30 Lựa chọn điểm khảo sát  

 

 Cán bộ phụ trách địa 

phương và đoàn khảo sát 

GreenHub 

11h30 - 13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa  

13h00 - 18h00 Nhóm khảo sát tại bãi biển  Nhóm khảo sát 

18h00 - 20h00 Ăn tối, nghỉ ngơi  

Ngày 28/11/2020   

7h30 – 11h00 Kiểm toán rác tại bãi biển  Nhóm khảo sát 

11h00 - 13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa  

13h00 - 18h00 Quay lại khảo sát lần 2 tại bãi biển  Nhóm khảo sát 

Từ 18h00 Ăn tối, nghỉ ngơi  

Ngày 29/11/2020   

7h30 – 11h00 Khảo sát và kiểm toán tại bãi sông 1 Nhóm khảo sát 

11h00- 13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa  

13h00-18h00 Khảo sát và kiểm toán tại bãi sông 2 Nhóm khảo sát 

Từ 18h00 Ăn tối, nghỉ ngơi  

Ngày 30/11/2020   

7h30 – 12h00 
Tổng hợp dữ liệu và đưa ra kết quả sơ bộ của khảo 

sát 

Nhóm khảo sát 

Chiều Di chuyển từ Quảng Nam ra Huế  

(Thời gian chương trình có thể thay đổi do khảo sát phụ thuộc vào điều kiện thời tiết) 


