
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
HÀNH ĐỘNG VÌ ĐẠI DƯƠNG KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

Trang 28Tin hợp tác trong nước

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm
2022, sáng ngày 4/6/2022, hơn 200 cán bộ và sinh viên khoa Địa chất - Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã về xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định làm sạch rác ở bãi biển. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển với trọng tâm: “Hành động vì đại
dương không rác thải nhựa”.

Cùng với cán bộ và sinh viên khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN còn có các cán bộ,
đoàn viên, học sinh Hà Nội và địa phương; cán bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra Tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Bắc (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam), cán bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy tham gia chương trình.

Ngoài hoạt động làm sạch bãi biển, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
bảo vệ môi trường và tài nguyên biển cho sinh viên, học sinh phổ thông và người
dân địa phương, Ban tổ chức còn trưng bày nhiều tranh ảnh, mô hình, poster… có
chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, giảm thiểu rác thải
nhựa đại dương tại khu vực ven biển xã Giao Hải. 

Đoàn cũng tổ chức thực nghiệm nghiên cứu lấy mẫu rác thải nhựa ở địa phương
và nhận thức của người dân về tình hình ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, thăm
quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy; tổ chức thi vẽ tranh, viết bài, làm clip cho học
sinh và sinh viên với nội dung liên quan đến chủ đề Biển và Đại dương.
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