Sáng 7-8 ti bãi bin Kim Liên phng Hòa Hip Bc, qun Liên Chiu, TP à Nng, Chi cc Bo
v Môi trng TP à Nng, Công ty Bo him Nhân th Prudential Vit Nam và t chc Quc t v
Bo tn Thiên nhiên ti Vit Nam phi hp t chc s kin "Gii cu i dng".

Hn 750 tình nguyn viên tham gia chng trình "Gii cu i dng"
S kin chng trình "Gii cu i dng" vi s tham gia ca hn 750 tình nguyn viên gm nhân viên, t
vn viên Prudential trên toàn quc, cán b WWF, nhân dân phng Hòa Hip Bc và oàn viên,
thanh niên TP à Nng.
Chng trình không nhng làm cho bãi bin sch hn không rác thi nha, s kin còn góp phn
nâng cao nhn thc ca cng ng, a phng v h qu ca dùng t nha. Rác thi nha không dng li vic
gây nguy hi cho môi trng mà còn nh hng không nh n sc khe con ngi.

Các tình nguyn viên dn rác ven bin
Xut phát t ý ngha quan trng ó, Chng trình s kin kêu gi cng ng hãy nhanh tay hành ng
hn ch vic dùng nha, thi cht thi nha vi thông ip "ng vì mt phút tin li mà ánh i hàng trm
nm ô nhim và mng sng ca hàng triu sinh vt cng nh sc khe ca chính mình".

Kt thúc chng trình
Hot ng dn sch bãi bin nm trong khuôn kh d án "Vì mt cng ng không rác thi nha" do
WWF- Vit Nam phi hp cùng Prudential trin khai thc hin vi 3 phn hot ng chính gm truyn
thông cng ng, giáo dc tr em và gn kt doanh nghip.

Nh Hân.

