
Chương trình tập huấn 

HIỂU VỀ KHÔNG KHÍ SẠCH 

Giới thiệu 

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Ô nhiễm không khí (ONKK) là một trong 10 nguy cơ đe dọa 

sức khỏe toàn cầu. Cứ 10 người dân trên thế giới thì có 9 người đang hít thở không khí ô 

nhiễm. Và chủ đề của Ngày môi trường thế giới năm 2019 được chọn về không khí sạch.   

Ở Việt Nam, đã và đang có nhiều báo chí đưa tin về ô nhiễm không khí và thu hút sự quan 

tâm của người dân, đặc biệt tại các thành phố lớn. Và không ít những băn khoăn đặt ra về 

các con số đo chất lượng không khí, nguyên nhân dẫn tới ONKK và thực sự đâu là giải 

pháp trước mắt và lâu dài.  

Chính vì vậy, tập huấn “Hiểu về không khí sạch” được xây dựng để giúp báo chí và các đơn 

vị truyền thông có (i) thông tin chính xác và khách quan về chủ đề ONKK và quan trọng hơn 

là để (ii) cùng tạo ra sự thay đổi về nhận thức và hành động.  

Đây là hoạt động phối hợp của Tổ chức Sống và học tập vì Môi trường và Cộng đồng 

(LiveLearn), Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), và các chuyên gia trong mạng lưới 

không khí sạch thành phố xanh.  

Hoạt động được hỗ trợ bởi: 

- Dự án “Không khí sạch -  Thành phố xanh” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tài trợ, điều phối bởi Live&Learn. 

- Dự án Quản lý Chất lượng không khí và giảm nhẹ Biến đổi khí hậu trong khuôn khổ 

chương trình Quản lý Ô nhiễm và Sức khỏe Môi trường của Ngân hàng Thế giới, do 

Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Đức tài trợ, điều phối bởi 

GIZ 

Mục tiêu:  

Các nhà báo và phóng viên tham gia chương trình sẽ: 

- Hiểu hơn về ô nhiễm không khí, chỉ số chất lượng không khí, nguyên nhân và giải pháp 

- Kết nối với các chuyên gia để tiếp cận các thông tin về thực trạng và các giải pháp cải 

thiện chất lượng không khí 

- Xây dựng sản phẩm truyền thông hiệu quả về không khí sạch  

Sẽ có 50 nhà báo và phóng viên được mời tham gia chương trình tập huấn + trao đổi với 

chuyên gia.  

Và sau tập huấn, có giải thưởng cho các sản phẩm báo chí hay về chủ đề không khí sạch 

với tổng trị giá lên tới 25 triệu đồng. 

 

 

 



Chương trình (dự kiến) 

Thời gian/địa điểm: tuần cuối tháng 6/2019 (Hà Nội) và tuần đầu tháng 7/2019 (thành phố 

Hồ Chí Minh). Nhà báo và phóng viên tự chủ động việc ăn ở và đi lại tại Hà Nội và TP HCM 

trong thời gian tập huấn. 

Các chủ đề và nội dung tập huấn 

Các kiến thức về ONKK Xây dựng sản phẩm truyền thông  

- Hiểu về ONKK: 
 Khái niệm, nguyên nhân và giải 

pháp 
 Ảnh hưởng của ONKK lên sức 

khỏe 
- Tìm hiểu về thực trạng chất lượng không 

khí: 
 Số liệu đo chất lượng không khí  
 Hiện trạng ONKK trong thời gian 

qua 
 Mối quan hệ giữa ONKK và biến 

đổi khí hậu 
- Chính sách và giải pháp cải thiện chất 

lượng không khí: 
 Các chính sách quản lý ONKK  
 Các tiêu chuẩn trong nước và 

quốc tế 
 Giải pháp cải thiện CLKK trong 

nước và trên thế giới 

- Các chủ đề ONKK có thể khai thác 
- Cách viết về chủ đề ONKK 

 Nhặt sạn báo chí 
 Làm việc với chuyên gia 

- Đi thực tế: 
 Sử dụng máy đo ONKK tại gia 

đình và cơ quan 
 Thăm quan trạm quan trắc ONKK 

hoặc hệ thống quan trắc và xử lý 
khí thải của nhà máy 

- Các bài tập thực hành và trao đổi với 
chuyên gia 

 

Thông tin liên hệ 

Nguyễn Hồng Thúy 

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

Số 24, Làng kiến trúc phong cảnh, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 024 3718 5930  

Email: communications.vn@livelearn.org 
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