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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2012 

«Thông báo Tuyển dụng Cộng tác viên » 
Bạn có biết… 

Trên toàn Việt Nam đang có hơn 23 triệu chiếc xe gắn máy được đăng ký! 7 
triệu xe trong số đó tập trung tập hai thành phố lơn là: TP. Hồ Chí Minh và Hà 
Nội. Việc tăng cường sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân sẽ khiến phát sinh 
nhiều vấn đề mà trong đó “ô nhiễm môi trường” là một sự ảnh bưởng đáng kể.  

Với mong  muốn tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân trong việc 
sử dụng các phương tiện di chuyển cá nhân  một cách an toàn, tiết kiệm các 
năng lượng hóa thạch cũng như khuyến khích sử dụng các phương tiện di 
chuyển công cộng hàng ngày như xe buýt để hạn chế việc gây ô nhiễm môi 
trường và góp phần giải quyết các vấn  nạn năng lượng hiện nay. Dự án “Nào 
ta cùng Buýt 2012” ra đời nhằm thúc đẩy vai trò của giới trẻ (đặc biệt là các 
bạn học sinh – sinh viên) trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, mà trọng tâm 
là bảo vệ môi trường.  

Bạn có muốn là một thành viên ban tổ chức của dự án này? 

Bạn mong muốn đưa ra các ý tưởng của mình để phát triển dự án? 

Bạn có khả năng cam kết và lan tỏa hoạt đông dự án đến với mọi người? 

Nếu câu trả lời là “CÓ”. Hãy nhanh tay gửi đơn đăng ký tham gia đội hình 
cộng tác viên tổ chức của chúng tôi để làm những điều bạn muốn? Thể hiện 
những gì bạn có và lan tỏa những điều bạn muốn thay đổi! 

Hãy tham khảo thêm ở tài liệu đính kèm để có được những thông tin chi tiết 
nhất về dự án. 

 

Nguyễn Thành Hưng 
Thành viên – Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam  
Nguyenthanhhung.kh@gmail.com | hung.nguyen@hoangda.org 
 

L
E

T
’S B

U
S 2012 

M
ạng  lư

ới B
e C

hange A
gent V

iệt N
sm

  
  H

ãy là sự
 thay đổi m

à bạn m
uốn thấy từ

 cuộc sống  


