
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồ sơ dự án: 

1.Tên dự án: Dự án “Nào ta cùng Buýt” TP.Hồ Chí Minh, Lần 2 - 2012 

2. Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Be Change Agents Miền Nam VN 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/07/2012-30/10/2012 

4. Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh , TP. Thủ Dầu Một – BD, TP. Biên Hòa - ĐN 

5. Nội dung thực hiện tóm tắt:  Xây dựng và tổ chức một chiến dịch truyền thông về việc bảo vệ 

môi trường cho người dân tại TP.Hồ Chí Minh thông qua việc khuyến khích sử dụng xe buýt 

(phương tiện công công – PTCC) trong thói quen di chuyển hàng ngày.  

 

 
NÀO TA CÙNG BUÝT 
TP.HỒ CHÍ MINH, LẦN 2 - NĂM 2012 



                           Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống! 

                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2012 

Dự án “Nào Ta Cùng Buýt 2012” (NTCB2012) là một sáng kiến của Mạng lưới Be Change 
Agents trực thuộc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) 
nhằm thúc đẩy và lan tỏa các hành vi – lối sống thân thiện với môi trường - mà cụ thể là việc sử 
dụng xe Buýt, các PTCC trong di chuyển nhằm mục đích tiết kiệm nặng lượng và giảm thiểu việc 
phát thải khí CO2 vào không khí.   

 

Từng được triển khai lần đầu tiên vào Tháng 09 năm 2011, dự án đã thu hút khá nhiều sự hỗ trợ, 
quan tâm và tham gia của cộng đồng. Đã có hơn 12.000 vé xe buýt được thu gom và hàng trăm 
phần quà xanh đã được gửi đến cộng đồng sử dụng xe buýt tại TP.HCM. Năm 2011, dự án được 
thực hiện gồm 3 hợp phần chính: 1. Tuyển dụng – đào tạo và tận dụng nguồn lực Tình nguyện 
viên thực hiện các sản phẩm tái chế xanh nhằm sử dụng làm quà tặng cho các cá nhân đổi vé xe 
Buýt (bao gồm: Hộp bút, Khung ảnh, Sổ tay…). 2. Hai cuộc thi đồng hành nhằm tuyên truyền 
và phổ biến các hoạt động của dự án đến với cộng đồng trực tuyến (internet/online) (Bao 
gồm: Cuộc thi ảnh đẹp “Nào ta cùng Buýt” và cuộc thi kiến thức trắc nghiệm về vấn đề tiết giảm 
nhiên liệu – bảo vệ môi trường) đã có hơn 200 lượt tham gia dự thi. 3. Hoạt động điểm nhấn của 
dự án chính là Ngày Hội Xanh tích hợp với nhiều nội dung hoạt động phong phú như: Đổi vé xe 
Buýt lấy quà Xanh, Xếp và trang trí túi giấy, Thực hiện các sản phẩm tái chế đơn giản, Thi kiến 
thức về việc bảo vệ môi trường, Hoạt động vẽ tranh cổ động phong trào bảo vệ môi trường… Đã 
có khoảng 800 bạn trẻ tham gia vào chương trình và tham gia nhiệt tình các hoạt động.  

 

Nào ta cùng Buýt 2012 được thực hiện với mong muốn cải thiện nhận thức của người dân trong 
việc giảm thiểu sự tiêu dùng xăng, dầu nhằm tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch không tái tạo 
được và bảo vệ  môi trường, khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng các phương tiện đi lại 
công cộng nhằm làm giảm lượng khí thải từ xe hơi, xe máy; từ đó góp phần làm giảm nồng độ 
CO2 trong khí quyển. Gắn kết và nâng cao năng lực hoạt động các CLB/đội/nhóm thanh niên  tình 
nguyện hoạt động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh về các mặt: Chuyên môn, kỹ  năng, khả năng 
quản trị, khả năng tổ chức,…; gắn kết và tạo được sự hưởng ứng từ các CLB/đội/nhóm và mạng 
lưới bảo vệ môi trường tại Việt Nam.   

Chương trình hoạt động dự kiến của dự án NTCB2012 bao gồm bốn hoạt động chính, như sau:  

1. Tuyển mộ, đào tào và triển khai các hoạt động đối với các Tình nguyện viên dự án. Sẽ có 
khoảng 50 HS-SV được tuyển vào các vị trí tình nguyện của dự án.  

2. Thực hiện những hoạt động đồng hành nhằm mục đích tuyên truyền và giới thiệu sâu rộng 
thông tin về ngày hội đến với cộng đồng (đặc biệt hướng tới đối tượng là giới trẻ - mà chủ yếu là 
học sinh – sinh viên) 

3. Tổ chức Ngày Hội Xanh 2012 theo mô hình ngày hội mở với quy mô dành cho khoảng 3.000 
lượt khách tham quan, khoảng 15 gian hàng sẽ được thực hiện cùng với các hoạt động cổ động 
phong trào bảo vệ môi trường khác. 

4. Thực hiện kỷ lục môi trường Việt Nam với một bức tranh nghệ thuật: Hình ảnh Trái đất Xanh 
được thực hiện từ 10.000 vé xe buýt thu được sau ngày hội xanh. (Hoạt động dự kiến, triển khai 
tùy thuộc vào thực tế)  



                           Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống! 

Tặng hoa cảm ơn các đơn vị phối hợp thực hiện 

 

Một số bài báo thông tin đến hoạt động của dự án Nào ta cùng Buýt 2011:  

1.  Phóng sự Ngày Hội Xanh – Nhịp Đập Thành phố Trẻ - HTV9  

(http://www.youtube.com/watch?v=YX7GyPDOfBw) 

2.  Đổi vé xe Buýt nhận quà – Báo Mực Tím Online 

(http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2011/9-23/46300/) 

3. Đổi vé xe Buýt nhận quà – Báo Tuổi Trẻ 

(http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/457048/Doi-ve-xe-buyt-lay-qua.html) 

4. Ngày Hội hành tinh chuyển động thu hút hàng ngàn người – Báo Tuổi Trẻ Online 
(http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/457277/Ngay-hanh-tinh-chuyen-dong-thu-hut-hang-ngan-nguoi.html) 

Một số hình ảnh tiêu biểu Nào ta cùng Buýt – 2011: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bác Huỳnh Văn Thông: Người đổi hơn 500 vé xe Buýt  
 

 

Hình ảnh các bạn trẻ đổi vé xe Buýt 
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KẾ HOẠCH DỰ ÁN 
NÀO TA CÙNG BUÝT 2012 

 
Phần A. Thông Tin Chung 

Tên dự án:                        Nào ta cùng Buýt 2012 

Thời gian thực hiện:  
+ Thời gian bắt đầu: Ngày 01/07/2012 

+ Thời gian kết thúc: Ngày 30/10/2012 

Địa điểm thực hiện:    
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Đơn vị tổ chức:  
+ Mạng lưới Be Change Agents MN-VN 

+…………………………………………. 

Đơn vị bảo trợ:  
+ Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) 

+……………………………………………………………………………... 

Đơn vị tham gia: (Dự kiến) 

+Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã . 

+ CLB Môi trường – ĐH RMIT. 

+ CLB Tôi Yêu Môi Trường – ĐH RMIT. 

+ CLB Đạp xe vì Môi trường – C4E TP.HCM. 

+ CLB Yêu Môi Trường – ĐH Nông Lâm TP.HCM. 

+ Dự án Green-Agers – Đội SIFE – Trường ĐH Kinh Tế. 

+ CLB Học Thuật – Khoa Sinh – ĐH KHTN TP.HCM.  

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 29.145.000 VND 

(Bg: Đề xuất Quỹ THX tài trợ: 24.945.000 VND , Kinh phí đối ứng: 4.200.000 VND 



 

Phần B. Thông Tin Chi Tiết 
 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
1.Mục đích – Ý nghĩa 
- Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giảm thiểu sự tiêu dùng xăng, dầu nhằm 
tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch không tái tạo được và bảo vệ môi trường.   
- Khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng các phương tiện đi lại công cộng  nhằm làm giảm 
lượng khí thải từ xe hơi, xe máy; từ đó góp phần làm giảm nồng độ CO2 trong khí quyển.  
- Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn 2012” bằng những sự kiện thiết thực, có tính 
lan tỏa cao trong cộng đồng.   
- Góp phần gắn kết và nâng cao năng lực hoạt động các CLB/đội/nhóm thanh niên tình nguyện hoạt 
động trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh về các mặt: Chuyên môn, kỹ năng, khả năng quản trị, khả năng tổ 
chức,…; gắn kết và tạo được sự hưởng ứng từ các CLB/đội/nhóm và mạng lưới bảo vệ môi trường 
tại Việt Nam.  Tạo môi trường giao lưu và học hỏi giữa các CLB/đội/nhóm hoạt động vì môi trường; 
tạo sân chơi lành mạnh cho những thanh thiếu niên, tình nguyện viên mong muốn đóng góp sức trẻ 
cho hoạt động bảo vệ môi trường.   

2. Yêu cầu 
- Có sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội (học sinh-sinh viên, người đi làm, nội trợ,…), 
sự tham gia tổ chức và thực hiện của các CLB/đội/nhóm hoạt động vì môi trường; cùng sự tham gia 
của các học viên khóa học Be Change Agents miền Nam 2011 & 2012.   
- Sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả nguồn ngân sách được tài trợ cho dự án từ các nguồn.   
 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đối tượng tham gia dự án 
- Thành viên Ban Điều Phối, Ban tổ chức và các tình nguyện viên trực tiếp (hoặc gián tiếp) tham gia 

vào các công việc thực hiện dự án. 

- Các học sinh – sinh viên đến từ các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng – đại học tại TP. HCM và các tỉnh lân cận.  

- Tập thể cộng đồng sử dụng phương tiện di chuyển công cộng (xe buýt) vào việc di chuyển hàng 

ngày, các đối tượng trực tiếp tham gia điều phối hoặc thực hiện việc điều khiển và hoạt động của các 

phương tiện (tài xế, tiếp viên) (nếu có thể).  

2. Thời gian và địa điểm thực hiện dự án 
Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 01/07/2012 đến 30/10/2012 
Địa bàn hoạt động dự án: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 
Sự kiện chính thức: 
 Thời gian dự kiến: 8h00-14h00, Ngày 22 tháng 09 năm 2012 
 Địa điểm dự kiến: Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng – Quận 10, TP. Hồ Chí Minh  
 
 



                           Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống! 

3. Nội dung triển khai dự án 
NTCB là một dự án hoạt động ngắn hạn nhằm mục đích thay đổi nhận thức của người dân tại TP.Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận trong việc tiết giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích di chuyển 
bằng các phương tiện công cộng. NTCB gồm 2 giai đoạn bao gồm: 

 Giai đoạn 1:  
- Thời gian triển khai: Từ ngày 15/07 đến ngày 16/09/2012 
- Địa bàn triển khai: TP. Hồ Chí Minh, TP. Thủ Dầu Một – BD, TP. Biên Hòa – ĐN. 
- Nội dung triển khai: 

+ Tuyển mộ - Tập huấn đội hình cộng tác viên (20 người) và các đội hình tình nguyện viên (50 
người) những thông tin về dự án, hướng dẫn thực hiện công việc và triển khai hoạt động dự án. 
+ Triển khai thu gom vé xe buýt và quy đổi phiếu điểm tại các điểm thu gom (Bao gồm: Các 
trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, THPT trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai) 
+Tổ chức ít nhất một cuộc thi đồng hành trực tuyến (online) nhằm mục đích truyền thông dự án 
và nâng cao nhận thức của cộng đồng mạng trong vấn đề mà dự án hướng đến. 

 Giai đoạn 2:  
- Thời gian triển khai: Ngày 22/09/2012 và 23/09/2012 
- Địa điểm triển khai: Công viên VH Lê Thị Riêng (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) 
- Nội dung triển khai: 

+ Xây dựng và thực hiện Ngày Hội Chuyển Động Xanh 2012 với mô hình một ngày hội hành 
động vừa học vừa chơi, truyền đạt các thông tin tuyên truyền đến với người tham quan thông qua 
các hoạt động, các khu vực gian hàng sôi động, thu hút – trực quan sinh động bằng những hành 
động cụ thể.  
+Các h oạt động tiêu biểu được đề xuất như: Đổi vé xe buýt lấy quà tặng, “Nghệ thuật Chuyển 
Động Xanh”, Thực hiện bức tranh kỷ lục về môi trường bằng 10.000 vé xe buýt hay những vũ điệu 
flash mob sôi động.. 

 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 

1 Lên kế hoạch sự kiện – Triển khai các công tác hậu cần 01/07-15/08/2012 
1.1 Gửi đề xuất xin tài trợ dự án đến Quỹ Thế Hệ Xanh cùng hành động 15/07/2012 
1.2 Tuyển cộng tác viên dự án (Đăng tuyển, phỏng vấn, chọn lựa CTV) 15/07-25/07/2012 

1.3 Tập huấn làm việc dành cho đội hình Ban tổ chức và các đội hình CTV 
Xây dựng nhóm và phân chia công việc (Dành cho cộng tác viên) 25/07-31/07/2012 

1.4 Tuyển tình nguyện viên dự án (Đăng tuyển, phỏng vấn và lựa chọn TNV) 01/08-15/08/2012 

1.5 
Liên hệ các bên liên quan đề nghị hợp tác thực hiện dự án 
Gửi đề xuất xin bảo trợ đến Live&Learn 
Ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác 

01/08-15/08/2012 

 
1.6 

Xây dựng kế hoạch chi tiết từng hoạt động, tìm kiếm nguồn lực thực hiện 
từng hoạt động. Lên phương án chuẩn bị cho các hoạt động. 
(Bao gồm: kế hoạch giai đoạn thu gom và quy đổi vế tại trường học, kế 
hoạch sự kiện chính thức 

01/08-15/08/2012 
 



                           Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống! 

1.7 Xây dựng kế hoạch truyền thông dự án  thông qua mạng thông tin internet 
(Bao gồm: Email, Website/forum, Video clip, Banner/Poster, Báo chí…) 01/08-15/08/2012 

1.8 
Xây dựng kế hoạch hậu cần dự án dựa trên kế hoạch hoạt động chi tiết 
(Bao gồm: Kế hoạch thực hiện quà tặng tái chế, kế hoạch mua vật dụng và kế 
hoạch tài chính xây dựng ngày hội chính thức…) 

01/08-15/08/2012 

1.9 
Xây dựng các kế hoạch làm việc 
(Bao gồm:bảng phân công công việc và hướng dẫn thực hiện công việc dành 
cho các bên liên quan…) 

01/08-15/08/2012 

1.10 
Liên hệ địa điểm tổ chức chiến dịch (CVVH Lê Thị Riêng, Quận 10) 
(Địa điểm thực hiện sự kiện chính thức, các lựa chọn khác: CVVH Hoàng 
Văn Thụ, CVVH Gia Định.) 

01/08-15/08/2012 

   2 Truyền thông dự án 20/08-20/09/2012 
2.1 Thông cáo báo chí, Phát động hoạt động dự án 20/08/2012 
2.2 Thực hiện truyền thông dự án thông qua các kênh truyền thông trực tuyến 15/08-15/09/2012 
2.3 In tài liệu tuyên truyền, poster tuyên truyền chiến dịch 05/09-20/09/2012 
2.4 In banner, băng rôn hưởng ứng chiến dịch 05/09-20/09/2012 
2.5 In đồng phục dự án (Bao gồm: Áo, Băng đeo đầu) 01/09-20/09/2012 

2.6 Gửi thư đề nghị tham gia đại sứ môi trường cho dự án đến các văn-nghệ sĩ. 
Gửi thư đến các khách mời, các đơn vị đối tác các đơn vị tham gia dự án 01/09-10/09/2012 

2.7 Gởi thư mời tham gia sự kiện chính thức đến các cơ quan thông tấn báo chí. 
Đề nghị hỗ trợ việc ghi tin, viết bài. 

20/09/2012 
 

   3 Thực hiện dự án 19/08-23/09/2012 
3.1 Họp thống nhất các bên liên quan trước khi thực hiện các hoạt động 19/08/2012 
3.2 Triển khai giai đoạn 1 của dự án tại các trường học trên địa bàn thực hiện 20/08-15/09/2012 

3.3 Họp giữa giai đoạn để đánh giá quá trình hoạt động tại các điểm trên toàn 
địa bàn. Rút kinh nghiệm và xác định sự thay đổi (Nếu có) 31/08/2012 

3.4 Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án 31/08-15/09/2012 

3.5 Họp lượng giá giai đoạn 1. Rút kinh nghiệm cho giai đoạn 2. 
Thống nhất cách thức tiến hành giai đoạn 2. 16/09/2012 

3.6 Tổng duyệt sự kiện chính thức “Ngày Hội Chuyển Động Xanh 2012” 22/09/2012 
3.7 Sự kiện chính thức “Ngày Hội Chuyển Động Xanh 2012” 23/09/2012 
4 Tổng kết dự án 10/09-07/10/2012 

4.1 Viết bài tổng kết sự kiện chính thức 
Hoàn thành bài viết tổng kết dự án 15/09-22/09/2012 

4.2 Họp lượng giá dự án (Dành cho Ban điều phối, Ban tổ chức) 
Lượng giá dự án qua phiếu hỏi (Dành cho Cộng tác viên, Tình nguyện viên) 24/09-30/09/2012 

4.3 Hoàn thành báo cáo tổng kết dự án 
Hoàn thành quyết toàn kinh phí nhận tài trợ, kiểm kê tài sản 23/09-30/09/2012 

4.4 Xây dựng và thông qua kế hoạch đánh giá nhân sự. 
Hoàn thành việc đánh giá nhân sự (BĐP,BTC,CTV,TNV) 15/09-22/09/2012 

4.5 Xây dựng và gửi thư cảm ơn đến các bên liên quan 10/09-22/09/2012 

4.6 Thực hiện Lễ tổng kết dự án và Trao giấy chứng nhận 
(Dành cho BĐP,BTC, Cộng tác viên và TNV xuất sắc) 07/10/2012 

   
 



                           Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống! 

IV. DIỄN GIẢI CHI TIẾT KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
STT HOẠT ĐỘNG DIỄN GIẢI CHI TIẾT 
Giai đoạn 1 – Giai đoạn tiền đề quy đổi 
1 Tuyển mộ và Tập huấn các đội 

hình Tình nguyện viên – Cộng 
tác viên dự án. 

Tuyển mộ các tình nguyện viên và cộng tác viên cho dự án với 
số lượng: TNV – 50 Thành viên, CTV – 20 Thành viên.  
+Cộng tác viên sẽ là những thành viên tổ chức của dự án, chịu 
trách nhiệm một hoặc một số mảng hoạt động cơ bản của dự án. 
Các CTV sẽ được tập huấn các kỹ năng làm việc chuyên biệt bao 
gồm: Truyền thông, Nhân sự, Tổ chức, Nội dung, Tài chính, Hậu 
cần…Số giờ tình nguyện tối thiểu cho vị trí này là 200 giờ/2 
tháng hoạt động 
+Tình nguyện viên là những thành viên chịu trách nhiệm các 
hoạt động cụ thể trong từng ban/nhóm làm việc và trong các 
hạng mục của ngày hội. Bao gồm: Gian hàng, Sân khấu, Lễ tân, 
Báo chí (Ghi tin, viết bài, ghi hình, chụp ảnh), Hậu cần, Khảo sát 
(truyền thông),…Số giờ tình nguyện cam kết tối thiểu ở vị trí 
này là 72 giờ/1 tháng hoạt động. 

2 Quy đổi vé xe buýt lấy phiếu 
điểm tại các điểm thu gom trên 
địa bàn dự án. 

Trên địa bàn thực hiện dự án sẽ xây dựng 08 điểm quy đổi chính. 
Bao gồm: 06 điểm tại TP.HCM, 01 điểm tại Bình Dương, 01 
điểm tại Đồng Nai. Các điểm quy đổi thường sẽ đặt tại các 
trường đại học (và các trung tâm điều hành xe buýt nếu có thể) 
Với mỗi điểm quy đổi chính sẽ có 1 bàn của chương trình, kèm 
theo standee giới thiệu chương trình và bố trí tình nguyện viên 
túc trực từ 08h00-17h00 mỗi ngày.  
Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/08/2012 đến ngày 09/09/2012 
Bên cạnh đó, xây dựng mạng lưới các điểm quy đổi nhỏ tại các 
trường ĐH trên địa bàn TP.HCM là chủ yếu. Quá trình hoạt 
động này sẽ liên kết với các câu lạc bộ/đội/nhóm tại mỗi trường 
hoặc tại địa phương để phối hợp thực hiện.  
(Bảng thể lệ quy đổi sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong thời 
gian thực hiện dự án. ) 

3 Cuộc thi đồng hành hưởng án 
và truyền thông sâu rộng dự án 
đến cộng đồng trực tuyến 
(internet) 

Tổ chức một cuộc thi thông qua nguồn tài nguyên internet 
(online/trực tuyển) theo các mô hình đề xuất: Cuộc thi kiến thức 
nhanh, Cuộc thi ảnh đồng hành, Cuộc thi bình luận nhanh, Cuộc 
thi bài viết cổ động, Cuộc thi sang tác các biểu mẫu truyền thông 
dự án… Tùy thuộc vào nguồn kinh phí tài trợ và thời gian, năng 
lực thực hiện dự án mà sẽ lựa chọn hình thức và số lượng cuộc 
thi phù hợp nhất với nguồn lực sẵn có. 
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Giai đoạn 2 – Ngày Hội Chuyển Động Xanh 2012 

1  Không gian chuyển động 
“Nghệ thuật  
Chuyển Động Xanh” 

Khu vực trình diễn của các bộ môn thể thao vận động – khuyến 
khích sự di chuyển thân thiện với môi trường như: Trượt ván, 
Trượt Patin, Xe đạp… 
Trong suốt quá trình ngày hội, khách tham quan sẽ được tham gia 
thử các hình thức di chuyển này để tự cảm nhận một thế giới 
chuyển động xanh hơn. Ngoài ra, tại mỗi khung giờ cố định sẽ có 
những màn trình diễn “Nghệ thuật Chuyển Động Xanh” đến từ 
các đội/nhóm sở thích trên địa bàn TP.HCM. 

2 Không gian chia sẻ  
“Lối sống Xanh” 
 

Với gian hàng trao đổi đồ cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá 
trị. Gian hàng “Cũ người-Mới ta” sẽ là nơi giúp tất cả mọi người 
chia sẻ những điều mình đã có cho người khác và tìm kiếm thêm 
những giá trị mới cho bản thân.  
Mô hình hoạt động của khu vực này theo hình thức: Khách tham 
quan sẽ mang đến các đồ dung cũ (Bao gồm: Sách-Tập viêt, Cẩm 
nang, thiết bị điện tử, Đồ lưu niệm, Áo quần, Cặp/balo/túi xách, 
giầy dép, Băng đĩa nhạc, …) đã qua sử dụng nhưng vẫn còn có 
khả năng tiếp tục sử dụng để đổi lấy các phiếu điểm tương đương. 
Sau đó, khách tham quan sẽ dung các phiếu điểm đó để quy đổi 
thành các sản phẩm tương đương tại gian hàng này.  
Tất cả các sản phẩm thu gom và quy đổi được nếu vẫn còn sau 
ngày hội sẽ được chuyển cho các đội nhóm hoạt động xã hội có 
liên quan đế tiếp tục sử dụng 

3 Không gian sáng tạo  
“Sáng tạo Xanh” 

Khu vực các gian hàng hành động, hướng dẫn khách tham quan 
thực hiện các sản phẩm xanh – thân thiện với môi trường như: 
Xếp và trang trí túi giấy, Vẽ túi xách (Túi vải không dệt), Làm 
sản phẩm tái chế đơn giản, Vẽ tranh-tô màu,  

4 Không gian lan tỏa 
 “Suy nghĩ Xanh” 

Khu vực các gian hàng tập trung hướng dẫn những cách sống 
xanh, cách sống bền vững nhằm tiết kiệm nặng lượng và bảo vệ 
môi trường, bao gồm: Gian hàng hướng dẫn phân loại rác và tận 
dụng nguồn tài nguyên của rác, Gian hàng hướng dẫn cách tiết 
kiệm năng lượng, Gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng 
“xanh”, Gian hàng trưng bày các ẩn phẩm truyền thông môi 
trường nổi bật.… 

5 Không gian hành động 
“Chuyển động Xanh” 

Khu vực gian hàng quy đổi vé xe buýt lấy phiếu điểm, và đổi 
phiếu điểm lấy quà tặng. 
Khách tham quan có thể sử dụng phiếu điểm nhằm quy đổi các 
quà tặng như: Tập vế xe buýt, Phiếu mua hàng siêu thị, Túi vải 
không dệt, Móc khóa, Huy hiệu, Áo đồng phục dự án, Sổ 
tay…Hoặc sử dụng phiểu điểm quy đổi làm vé tham gia các trò 
chơi/hội thi/các hoạt động của ngày hội.  
(Danh sách quà tặng và thể lệ quy đổi sẽ tùy thộc vào nguồn kinh 
phí hoạt động và sự hỗ trợ từ các đơn vị liên quan) 
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6 Không gian thể hiện 
 “Hành động Xanh” 
 
 
 
 
 
(Bg: Khu vực sân khấu) 

Lễ khai mạc: Phát động phong trào bảo vệ môi trường, kêu gọi 
mọi người cùng hành động vì một môi trường xanh hơn – sạch 
đẹp hơn và văn minh hơn.  
Tại lễ phát động sẽ vận động khách tham quan cùng nhau hoàn 
thành bức tranh môi trường kỷ lục Việt Nam được xếp bằng ít 
nhất 10.000 vé xe buýt (Khoảng dao động từ 10.000-20.000 vé, 
tùy thộc vào tình hình tham gia hoạt động đổi vé xe buýt của 
cộng đồng tham dự). 
Bên cạnh đó, là những chương trình văn nghệ chào mừng đến từ 
các đại sứ thiện chí của chương trình. Các vũ điệu flash mob đến 
từ tất cả các bạn Tình nguyện viên và khách tham quan.   

 
V. KHUNG MỤC TIÊU – KẾT QUẢ DỰ LIỆU 
STT KẾT QUẢ CHỈ SỐ 
1 Nâng cao nhận thức cộng đồng  

trong việc tiết kiệm nhiên liệu 
hóa thạch và bảo vệ môi 
trường.   

 

Tối thiểu 2000 người:  Biết đến dự án thông qua các hoạt động 
lan tỏa và thực hiện các hành động hưởng ứng dự án. 
Tối thiểu 1000 người: Tham gia Ngày Hội Chuyển Động Xanh 
2012. Trong đó ít nhất 60% tham gia vào các hoạt động và 20% 
thực hiện bảng khảo sát lượng giá ngày hội.  
 
Xây dựng 1 trang sự kiện tại www.facebook.com để truyền thông 
về dự án và phải có ít nhất 1000 người ủng hộ.  

2 Kết nối mạng lưới tình nguyện 
miền nam tham gia vào dự án. 
Liên kết các cá nhân/tổ 
chức/cơ quan hành chính sự 
nghiệp nhà nước. 

Tối thiểu có 1 đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước 
tham gia vào dự án cùng ít nhất 15 tổ chức thiện-nguyện trên địa 
bàn Đông Nam Bộ cam kết hợp tác cùng thức hiện dự án.  
 
Tuyên truyền và giới thiệu dự án đến với ít nhất 35 cơ sở giáo 
dục/giảng dạy, 5 cơ quan hành chính sự nghiệp (các sở-ban-
ngành,Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ…) và 60 tổ chức tình 
nguyện biết đến dự án này.  
 
Phấn đầu kêu gọi tối thiểu 1 doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt 
động dự án.  

3 Thu gom rác thải và thiết kế  
các sản phẩm tái chế thân thiện 
với môi trường   
 

Có ít nhất 500 chai nhựa, 35kg vải vụn, 100kg giấy A4 đã qua 
sử dụng được vận động hỗ trợ từ các văn phòng công ty, các cửa 
hàng photcopy, các cơ sở may/sản xuất thời trang... Vận động tối 
thiểu 10 công ty, 05 cơ sở photocopy và 02 cơ sở kinh doanh 
may mặc tham gia hỗ trợ hoạt động này.  
 
Theo đó, đề xuất kết quả tối thiểu về sản phẩm tái chế phải thực 
hiện được bởi nguồn lực nhân sự và các nguồn lực nguyên vật 
liệu như sau: 
+500 Sổ tay tái chế từ giấy in 01 mặt đã qua sử dụng. 
+200 Lọ bút tái chế từ các chai nhựa sử dụng 01 lần. 
+300 Vòng đeo tay tái chế từ các loại vải vụn được thu gom. 
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4 Tổ chức các cuộc thi đồng 
hành cùng dự án nhằm tuyên 
truyền sâu rộng đến cộng 
đồng.  

Tổ chức ít nhất một cuộc thi đồng hành với các loại hình như: 
chụp ảnh, viết bài, thiết kế poster, kiến thức môi trường… 
Cam kết có ít nhất 100 người tham gia vào các hoạt động đồng 
hành. 
 

5 Nâng cao năng lực điều 
hành/tổ chức và thực hiện một 
dự án cộng đồng cho các thành 
viên Mạng lưới Be Change 
Agnets, cộng tác viên, tình 
nguyện viên và thành viên các 
bên liên quan. 

Có ít nhất 05 thành viên mạng lưới BCA tham gia vào dự án, 20 
cộng tác viên điều hành, 50 tình nguyện viên triển khai và ít 
nhất 100 thành viên của các bên liên quan sẽ được chia 
sẻ/truyền đạt và hướng dẫn cách thức thực hiện dự án/các 
hoạt động của dự án.  
Đồng thời dự án sẽ là mô hình lý tưởng nhằm phục vụ cho các 
Thành viên khóa học BCA 2012 tham khảo và thông qua đó 
triển khai các bài tập lan tỏa của mình. Đảm bảo tính kế thừa 
và lan tỏa, chia sẻ của dự án. Cam kết có tối thiểu 10 thành 
viên BCA 2012 tham gia vào các hoạt động của dự án. 

 

(Mọi kết quả sẽ được đánh giá và kiểm chứng thông qua các hình thức: Lượng giá đối với các thành viên tổ 
chức/đối tác/tình nguyện viên/cộng tác viên, phiếu hỏi khảo sát dành cho các khách tham quan(hoặc các hình thức 
khảo sát khác), hình ảnh chụp lưu niệm, hóa đơn chứng từ… 

 
VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1. Chứng minh khả năng tài chính 
- Do đặc thù là một mạng lưới mở và các hoạt động chủ yếu mang hình thức cá nhân khởi xướng. Sau 
đó tranh thủ sự ủng hộ của mạng lưới nên sự tự chủ về tài chính của dự án tương đối thấp.  
- Tuy nhiên, với các mục tiêu đề ra dự án sẽ tranh thủ tìm kiếm nhiều nguồn lực tài chính/sự hỗ trợ từ 
nhiều bên, bao gồm: Các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận, Các tổ chức/cơ quan hành chính sự 
nghiệp nhà nước, Các doanh nghiệp.  

2. Đảm bảo dự án minh bạch 
- Dự án sẽ được triển khai và thực hiện dưới sự giám sát của tất cả các bên liên quan, bao gồm: các đối 
tác, các nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ, các đơn vị tổ chức. Chính vì thế đảm bảo sự minh bạch ở việc quản 
lý. Hoạt động tài chính dự án sẽ do một bộ phận độc lập về tài chính thực hiện và chuyển giao/sử dụng 
thông qua các yêu cầu xét duyệt từ Ban điều phối qua văn bản.  
- Với tất cả các khoản chi của dự án sẽ đảm bảo sự thu-chi hợp lý nhất. Đối với các khoản chi trên 
100.000vnd sẽ phải đảm bảo có hóa đơn tài chính xuất trình. Các khoản chi từ 99.000vnd trở xuống sẽ 
phải được hạn chế và yêu cầu ghi đầy đủ thông tin về bên bán (bg; tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) để 
đảm bảo yêu cầu khi xác thực.  

3. Bảng dự trù kinh phí và Diễn giải chi tiết các khoản đề xuất chi 
(Xem trong phụ lục đính kèm. Tài liệu định dạng Excel: NTCB_DutruKinhphi) 
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VII. NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1. Các đơn vị thực hiện dự án: 
a. Đơn vị tổ chức (Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp) 

- Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam – Khu vực Miền Nam  

b. Đơn vị bảo trợ (Chịu trách nhiệm pháp lý) 

- Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) 

c. Đơn vị tài trợ (Tài trợ, Hỗ trợ Kinh phí/ Hiện vật thực hiện dự án) 

- N/a 

d.Các đơn vị đối tác (Hỗ trợ chuyên môn/ kỹ năng/ hỗ trợ khác) (Dự kiến) 

- Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã . 

- CLB Môi trường – ĐH RMIT. 

- CLB Tôi Yêu Môi Trường – ĐH RMIT. 

- CLB Đạp xe vì Môi trường – C4E TP.HCM. 

- CLB Yêu Môi Trường – ĐH Nông Lâm TP.HCM. 

- CLB Học Thuật – Khoa Sinh – ĐH KHTN TP.HCM. 

- Dự án Green-Agers – Đội SIFE – Trường ĐH Kinh Tế 

 
2. Năng lực thực hiện dự án: 

a. Năng lực cá nhân điều hành 

Họ Tên Nguyễn Thành Hưng  

Ngày 
Sinh 

 26/03/1993 

Nghề 
nghiệp 

Sinh viên – Chuyên ngành Xã Hội Học  

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh 

Chức vụ  Thành viên 

Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam  

Thông tin 

Liên lạc 

Hung.nguyen@hoangda.org | nguyenthanhhung.kh@gmail.com 

0935. 865. 935 | 0987. 866. 254 

Các kinh 
nghiệm 
hoạt 
động. 

- Sáng lập viên/Chủ Tịch, Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã (2010-nay) 

- Trưởng Ban Kế Hoạch Tổ Chức – Cộng đồng vì Môi trường Việt Nam Xanh – 
TP.HCM (Năm 2009) 

- Trưởng Ban Nhân sự - Đối Nội, CLB Go Green TP.HCM (2009-2011) 
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- Trưởng Ban Nhân sự, Chiến dịch Giờ Trái Đất (2011) 

- Trưởng Ban Điều Phối, Chiến dịch “Làm sạch môi trường – Vì tương lai xanh” 
(2011) do Mạng lưới Thế Hệ Xanh thực hiện dưới sự bảo trợ của Live&Learn VN. 

- Trưởng Ban Điều Phối “Ngày Hội Bình Dương Xanh 2012” do Sở Tài nguyên – 
Môi trường Bình Dương phối hợp cùng Mạng lưới Thế Hệ Xanh VN thực hiện. 

- Thành viên BTC: Chiến dịch Vì Thành Phố tôi yêu (2009), Ngày không khói xe 
(2009), NH Tái Chế Chất Thải TP.HCM (2009,2010), NH Sống Xanh (2010), Ngày 
Hè Xanh (2011), Nào ta cùng Buýt (2011), ... 

 

b. Năng lực tổ chức thực hiện  

Tên HĐ Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam – Khu vực Miền Nam (BCA MN) 

Thành 
lập 

Ngày Thành Lập: Tháng 07/2011  

Tổ chức tiền thân: Khóa học Be Change Agents về Phát triển bền vững và Quản trị tốt 
do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) thực hiện.  

 

Thông tin 
liên lạc 

Email: Vietnam.bechangeagents@gmail.com 

Website: www.thehebenvung.vn  

Facebook: www.facebook.com/vietnam.bechangeagents  

Địa chỉ thư tín: Số 30, Ngoc 32/26, Đường Tô Ngọc Vân, Hà Nội  

 

Tóm tắt 
quá trình 
hoạt động 

- Dự án “Nào ta cùng Buýt” 2011 

- Dự án “Bàn tay tương lai” 2011 

- Dự án “Green Show” 2011 

- Dự án “Đen hay Trắng, Bạn chọn gì?” 2011 

- Dự án “Dự báo thời tiết” 2011 
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Tình hình 
hiện tại 

***Số lượng thành viên/tình nguyện viên 

SL Thành viên: Khoảng 15 thành viên nòng cốt 

*** Cơ cấu quản lý/điều hành và duy trì hoạt động 

Cơ cấu đồng quản lý, với một bộ phận thúc đẩy hoạt động giúp thoải mái trong cơ chế 
vận hành và hoạt động, không tạo nên sự gò bó và tạo mọi điều kiện cho mỗi thành 
viên hoạt động. 

Chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần giúp các thành viên có thể chia sẻ các kinh 
nghiệm, kỹ năng, lan tỏa các dự án hành động và tranh thủ vận động các nguồn lực từ 
các thành viên.  

*** Tài chính 

Tình hình tài chính không ổn định do không có một nguồn quỹ nhất định. Hoạt động 
theo mô hình một mạng lưới mở nên các chính sách về nguồn ngân sách chưa được chú 
trọng phát triển và đây là điểm yếu khá lớn của mạng lưới.  

*** Quan hệ đối tác: 

BCA có mạng lưới quan hệ khả rộng rãi do tập trung đa phần là các thành viên ưu 
tú/hoạt động sôi nổi trong mọi vấn đề xã hội/các tổ chức thiện-nguyện tại khu vực phía 
Nam nên có được một mối quan hệ khá tốt đối với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp và các cơ quan nhà nước.  

*** Khả năng điều hành dự án hiện tại:  

Hiện tại vấn đề gặp khó khăn nhiều nhất là về tình hình tài chính thực hiện dự án. Về 
nguồn nhân lực, kỹ năng và khả năng tổ chức đều có thể thực hiện và tranh thủ được 
một cách tốt nhất. 

 

 

                                                          

VIII. PHỤ LỤC  
1. Dự trù kinh phí dự án  
(Tài liệu đính kèm. Định dạng Excel. Tên file: NTCB_DutruKinhphi) 

2. Bảng quyền lợi nhà tài trợ 
3. Biên bản thỏa thuận hợp tác 
4. Kế hoạch truyền thông dự án 
5. Kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể 
6. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự và Đánh giá nhân sự 
(Hiện mục 2,3,4,5,6 đang được hoàn thiện nên chưa cập nhật và đính kèm theo hồ sơ này) 
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                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012   

                      Người viết đề xuất 

                                                                    Nguyễn Thành Hưng 

 

Dự án đang được triển khai và tìm kiếm các cơ hội tài trợ thực hiện. Mọi thắc mắc/thông tin chi 
tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

Nguyễn Thành Hưng 

Chịu trách nhiệm dự án 

 

Email: hung.nguyen@hoangda.org | nguyenthanhhung.kh@gmail.com  

HP:    (+84) 935. 865. 935 | (+84) 987. 866. 254  

Website: www.hoangda.org | www.awvc.org 

Địa chỉ thư tín: 222/11 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


