
 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT 

CHƯƠNG TRÌNH “ĐẠI SỨ GEN G” 

(THÁNG 12-2/ 2023) 

 

Chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi” nằm trong chuỗi hành động hướng tới hiện thực hóa 

cam kết Panasonic Green Impact ( “Tác động xanh của Panasonic”) của Tập đoàn Panasonic, 

với mục tiêu trung hòa phát thải CO2 trong tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên 

toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 

2050, tương đương 1% lượng phát thải CO2 trên toàn cầu hiện nay, với tầm nhìn vì sức khỏe 

và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Xem thông tin chi tiết của chiến dịch tại đây: 

https://bit.ly/3FR22O5  

 

Chương trình “Đại sứ Gen G” nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch “Cùng Gen G 

sống Xanh đi!” với mục tiêu tìm kiếm các Đại sứ của Gen G - những công dân trẻ, hiểu - 

hành động, để cùng trò chuyện về sống sao cho xanh cho lành với môi trường - khí hậu, và 

lan tỏa những sáng kiến xanh tại cộng đồng. 

1. Giới thiệu 

Gen G là ai? 

 

https://bit.ly/3FR22O5


 

 

 

Gen G hay Generation Green là Thế hệ Sống Xanh - ở mọi độ tuổi, dù là Gen X, Y hay Z… đều 

có chung một mục tiêu là theo đuổi lối sống xanh, sống lành mạnh. 

Chương trình “Đại sứ Gen G” với mục tiêu tìm kiếm các Đại sứ của Gen G, để cùng trò chuyện 

về sống sao cho xanh cho lành với môi trường -  khí hậu, và lan tỏa những hành động, giải pháp 

chuyển đổi xanh tại cộng đồng. Những công dân trẻ, hiểu - hành động - lan tỏa những giải pháp 

cụ thể để thay đổi từ cá nhân tới cộng đồng bền vững hơn. 

Ai có thể trở thành đại sứ Gen G?  

Đối tượng tham gia: Thanh niên từ 18 - 29 tuổi đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, có quan 

tâm và mong muốn thay đổi xanh từ cá nhân tới những giải pháp chuyển đổi xanh cụ thể tại gia 

đình, trường học, công sở. 

2. Chương trình bao gồm: 

2.1 Chuỗi chia sẻ trực tuyến về chuyện sống xanh: 

● Cách thức tham gia: tham gia qua link Zoom và livestream trên Facebook, dành cho tất 

cả thanh niên quan tâm đến các vấn đề môi trường 

● Nội dung:  

Với sự tham gia của chuyên gia đến từ Panasonic, Đại sứ Gen G – Helly Tống, và các khách 

mời khác, người tham gia sẽ được chia sẻ sâu hơn về: 

○ (1) Sống xanh: “Xài sạch” trò chuyện về câu chuyện Gen G có thể lựa chọn tiêu 

dùng như nào cho sạch, cho lành mà vẫn sành điệu 



 

 

○ (2) Sống xanh: Bớt rác: trò chuyện về câu chuyện Rác từ đâu tới, Rác sẽ đi đâu 

và Gen G có thể bớt rác như nào 

● Thời gian: 7/1/ 8/1/2023 (thời lượng 2-3h/buổi). Đăng ký tại đây 

2.2 Cuộc thi sáng kiến: 

● Cách thức tham gia: Nộp các giải pháp nâng cao nhận thức và thực hành Sống 

Xanh tại trường học, văn phòng công sở, cộng đồng: giảm thiểu rác thải; sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và bền vững; tiêu dùng xanh; giao thông xanh; giảm ô nhiễm. Gửi giải 

pháp tham gia tại đây (Hạn chót:  23h59 Thứ tư, 18/1/2022) 

● Nội dung chương trình:  

○ Diễn đàn “Đại sứ Gen G” tại 2 miền Bắc Nam: dành cho đại diện các giải pháp 

xuất sắc nhất lọt vào top 50; tham quan  thực tế tại nhà máy Panasonic và giao 

lưu của chuyên gia, các khách mời hay chính các bạn thanh niên và cộng đồng về 

các giải pháp, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thời gian: 

Miền Bắc: 4-5/2/2023, Miền Nam: 11-12/2/2023.  

○ Chung kết Cuộc thi sáng kiến “Đại sứ Gen G”: dành cho top 20 giải pháp 

chuyển đổi xanh thiết thực nhất tham gia pitching để giành tổng giải thưởng lên 

tới 125,000,000 đồng. Thời gian: 23/2/2023 

○ Tham gia hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong chuyến đi trao tặng đèn 

năng lượng mặt trời tại địa phương chưa có điện lưới vào tháng 3/2023 (dự 

kiến). 

● Tiêu chí 

○ Tính hiệu quả: Tác động của giải pháp thông qua: (1) Khả năng chuyển đổi xanh: 

lượng tiêu thụ năng lượng/nước giảm, lượng rác giảm (ví dụ: lượng rác hữu cơ 

được ủ thành phân bón, lượng rác tái chế được thu gom, lượng rác nhựa giảm 

được); (2) Số người tham gia và cùng thay đổi hành vi 

○ Tính khả thi/ Năng lực của người/nhóm thực hiện: (1) Các mục tiêu, hoạt động 

đề xuất có khả thi để thực hiện không? (2) Đề xuất chi phí đưa ra có hợp lý, phù 

hợp cho các hoạt động đó không? (3) Nhóm có đủ năng lực để thực hiện giải pháp 

đã đề xuất không? 

○ Tính bền vững và khả năng nhân rộng: (1) Giải pháp có thể dễ dàng nhân rộng 

và tiếp tục thực hiện? (2) Có sự phối hợp với các bên liên quan trong quá trình 

thực hiện giải pháp không? (3) Kết quả được lan tỏa, truyền thông tới các bên liên 

quan không? 

https://forms.gle/AUVJZud5jW5Y7fJt6
https://forms.gle/AUVJZud5jW5Y7fJt6


 

 

○ Tính sáng tạo: Giải pháp có sự sáng tạo về hoạt động, nội dung, hoặc hình thức 

không? 

● Quyền lợi và giải thưởng 

○ 50+ giải pháp tiêu biểu trên toàn quốc được chọn Diễn đàn “Đại sứ Gen G” 

■ Được hỗ trợ tham gia tập huấn và trải nghiệm về giải pháp môi trường và 

kỹ năng quản lý dự án với các chuyên gia trong và ngoài nước tại Diễn đàn 

“Đại sứ Gen G”  

■ Nhận được Giấy chứng nhận tham gia (bản mềm) Diễn đàn Giải pháp Đại 

sứ Gen G” bởi Panasonic, Trung tâm Truyền thông Tài Nguyên và Môi 

trường, và Live&Learn Việt Nam 

○ 20+ giải pháp tiêu biểu trên toàn quốc được chọn Chung kết cuộc thi sáng kiến 

“Đại sứ Gen G” 

■ Được quảng bá giải pháp và kết nối với các nhà tài trợ, tổ chức, doanh 

nghiệp, chuyên gia trong ngành môi trường và biến đổi khí hậu tại Chung 

kết cuộc thi sáng kiến “Đại sứ Gen G” 

■ Nhận được Giấy chứng nhận tham gia Panasonic, Trung tâm Truyền thông 

Tài Nguyên và Môi trường, và Live&Learn Việt Nam 

○ 5+ giải pháp xuất sắc nhất sẽ được nhận gói giải thưởng (bao gồm hỗ trợ về tài 

chính và chuyên môn) để triển khai hoạt động trong vòng 6 tháng. Tổng giá trị gói 

giải thưởng lên tới 125,000,000 đồng 

Liên hệ Ban tổ chức:  

• Panasonic: tuuyen.le@vn.panasonic.com / 033 495 4526 (Ms. Uyên) 

• Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường: nhien.monre@gmail.com / 093 

606 6556 (Ms. Nhiên) 

• Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng: youth.vn@livelearn.org/ 

024 3718 5930 (gặp Ms. My) 

 

Chương trình là sáng kiến của Tập đoàn Panasonic với sự hỗ trợ, bảo trợ của Trung tâm Truyền 

thông Tài nguyên và Môi trường, cùng sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Sống và Học tập vì 

Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) 
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