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Tin hợp tác  trong nước

Từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5 năm
2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên (ĐHKHTN) đã diễn ra không gian
triển lãm bao gồm mô hình dòng chảy
được làm từ các sản phẩm nhựa tái chế
cùng 26 bức ảnh liên quan tới vấn đề
rác thải nhựa trên các dòng sông của
nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương và
Lekima Hùng, cũng như trình chiếu các
đoạn phim ngắn lồng ghép những
thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa.

Mô hình “Sông kể chuyện nhựa” được
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên
và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường và các đối tác đồng hành giảm
rác thải nhựa xây dựng trong khuôn khổ
Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp
kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”
(Rethinking Plastics) do Liên minh Châu
Âu (EU) và Bộ Hợp tác kinh tế và phát
triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ thông
qua Cơ quan hợp tác Đức (GIZ) và Cơ
quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp
(Expertise France) triển khai.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm,
PGS.TS. Ngạc An Bang - Phó Hiệu trưởng
cho biết, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên là một trong những đơn vị hàng
đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
môi trường, phát triển bền vững, phát
triển xanh. Với mục đích cung cấp góc
nhìn tổng thể về hiện trạng rác thải
nhựa ở Việt Nam cũng như mong muốn
mỗi giảng viên, viên chức, người lao
động, các bạn học sinh, sinh viên, học
viên cao học, nghiên cứu sinh chung
tay góp sức vì cuộc sống tốt đẹp hơn
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