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Với mục tiêu ngăn chặn hàng ngàn túi nilon trôi nổi vào các sông, hồ tại Hà Nội, Keep
Hanoi Clean đã tổ chức sự kiện dọn dẹp Hành động vì Ngày Lễ Ông Công Ông Táo
2021. Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp sự kiện này diễn ra dù có vài trở ngại như
đại dịch COVID 19 hay thời tiết xấu. Nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình và sự quyết tâm
của các tình nguyện viên, KHC đã xuất sắc vượt qua các khó khăn tạo để có kết quả
thành công mỹ mãn cho sự kiện.
THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

Mỗi năm vào những ngày cận kề Tết, người Hà Nội theo phong tục sẽ thả cá chép xuống các sông hồ để giúp các Táo
về chầu trời, tạm biệt năm cũ đón tài lộc cho năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh việc mang cá đi thả rất nhiều người tiện
tay thả luôn túi nhựa đựng cá trên bờ hoặc vứt luôn túi xuống sông hồ. Nhiệm vụ của chúng tôi- KHC là thu gom những
chiếc túi này và ngăn chặn hành động thả túi xuống nước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng giáo dục người dân về sự nguy
hại của ô nhiễm túi nhựa đối với môi trường. Năm nay, địa điểm tổ chức sự kiện đã được mở rộng từ 1 hồ, 1 cầu sang
thành 2 hồ và 4 cầu.
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Các đối tác tuyệt vời đã hợp tác với KHC bao gồm:
•▶▶ Ban Duy tu, Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội.
▶▶
• Công Ty Môi Trường Tây Đô.
▶▶
• Hội Phụ Nữ quanh Hồ Tây bao gồm cả
Xuân La.
▶▶
• Các cộng đồng địa phương tại cầu Chương
Dương và chùa Tảo Sách.
▶▶
• Các sư Thầy Thích Hoàng Hóa, từ chùa
Thiên Quy, và Thầy Thích Tịnh Giác,
nổi tiếng với việc giúp mọi người thả cá
an toàn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và đối tác đã ủng hộ USD 2,121 (48,309,700 VND) trong đó chi tiêu của
sự kiện là $2,076 (47,946,800 VND). Các đóng góp này đến từ 18 cá nhân, công ty và tổ chức bao gồm:
▶▶
▶▶
▶▶ Anita’s Cantina				UNIS				100
Beer Garden
▶▶
▶▶
▶▶ ProCare Hanoi				Fuwa 3E Ha Noi		SOLASIA
▶▶ Key-Log Economics Vietnam
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Bên cạnh đó KHC cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đối tác
truyền thông cả trước và trong sự kiện gồm Zing News, VTV,
youtuber CeeJay, An Vien 24h, VOV, và những kênh khác.
Sự hỗ trợ này đã không chỉ giúp tăng được hiệu quả lan tỏa
đến cộng đồng mà còn hỗ trợ cho chính chiến dịch truyền
thông của KHC gồm: video vui nhộn về hậu quả của việc vứt
túi nilon xuống ao hồ trong thức ăn hay thông điệp truyền
cảm hứng của thầy Thích Hoàng Hóa về việc làm sao để có
một ngày lễ trọn vẹn và bền vững.

SỰ KIỆN NĂM NAY

Sự kiện năm nay đã diễn ra trong vòng 7 ngày từ 31/01 tới 7/02/2021 bao gồm các hoạt động:
▶▶
• Setup (Treo 500 bảng hiệu, thu gom túi nhựa tại các địa điểm Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Cầu Nhật Tân, Cầu Vĩnh Tuy, Cầu
Đông Trù và Cầu Chương Dương).
▶▶
• Thu gom túi nhựa đã dùng của người dân trong hai ngày lễ.
▶▶
• Phân loại và định lượng số rác thải đã thu gom.
▶▶
• Rửa các loại túi tái chế.
▶▶
• Tổ chức vận chuyển số túi nhựa tới địa điểm phân phối tái chế.
TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát một tuần trước khi sự kiện diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng tình nguyện
viên của KHC, nhưng vẫn có 100 tình nguyện viên tham gia sự kiện kéo dài một tuần vào những ngày sau:
		 ▶▶ 30/01 - Setup - 20 người
		 ▶▶ 31/01 - Setup - 30 người
		 ▶▶ 03/02 - Thu gom túi - 2 người
		 ▶▶ 04/02 - Thu gom túi - 10 người
		 ▶▶ 06/02 - Phân loại túi - 5 người
		 ▶▶ 07/02 - Phân loại túi - 11 người
		 ▶▶ 28/02 - Rửa túi - 10 người
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HIỆU QUẢ CỦA SỰ KIỆN

Chúng tôi đã thu gom 859,5 kg rác thải trước khi chúng bị cuốn xuống sông, hồ. Trong số này có:
▶▶ 51 bao rác không thể tái chế = 577,5kg
▶▶ 44 bao rác túi nhựa túi nilon =261,5kg
▶▶ 4 bao rác tái chế = 20,5kg
▶▶ Tổng cộng là 99 bao rác thải = 859,5kg

KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Vào năm 2022, chúng tôi có kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn hơn và
hiệu quả hơn, bao gồm nhiều hồ và cầu ở Hà Nội thông qua sự hỗ trợ
của các đối tác trong khắp thành phố. Để làm được điều này KHC sẽ
cần có sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền thành phố và địa phương,
trường học, các tổ chức đoàn thể và công đoàn, và các thành viên
cộng đồng. Hãy cùng theo dõi các kế hoạch của KHC sắp tới!
Truy cập các đường link dưới đây để xem những nội dung về Ngày
Ông Công Ông Táo 2021, hoặc bấm đăng ký kênh Youtube của KHC:
▶▶ Video thông điệp vui nhộn - Món cá tôi ăn

hàng ngày có gì?

▶▶ Tuyên bố về dịch vụ công cộng - Thông

điệp của thày Thích Hoàng Hóa.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về sự kiện này hay các hoạt động
của KHC, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

keephanoiclean.org
info@keephanoiclean.org

Tầng 4, 587 Lạc Long Quân
Quận Tây Hồ, Hà Nội

