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GIỚI THIỆU 
Nơi làm việc có thể hỗ trợ và thúc đẩy những thay đổi rõ nét trong lối sống của nhân viên và 
khách hàng hướng tới lối sống bền vững. Đây là hành trình dành cho các công ty, các tổ chức và 
cá nhân cởi mở và sẵn sàng thực hành lối sống bền vững nhưng cần tới trợ giúp hoặc hướng dẫn.   

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể truyền cảm hứng cho nhân viên và khách hàng về lối sống bền vững trong ăn uống, 
di chuyển, sinh hoạt và thuyết phục, thu hút họ tham gia vào các hoạt động giải trí, và "trình diễn" những hành động 
bền vững này tại nơi làm việc.   

THỰC HÀNH 
Hành động mẫu thông qua những sáng kiến xanh tại nơi làm việc 
Doanh nghiệp, tổ chức có thể thể hiện cam kết bền vững thông qua những thực hành cụ thể. Thực hiện và thúc đẩy 
các sáng kiến xanh nơi làm việc có thể truyền cảm hứng cho nhân viên và khách hàng để họ thực hiện tương tự ở nhà 
và trong cộng đồng của họ. Ví dụ, doanh nghiệp/tổ chức có thể cài đặt mặc định chế độ in hai mặt, mua hàng tại các 
nhà cung cấp địa phương hoặc có cam kết bền vững, đầu tư có đạo đức, kiểm kê năng lượng và di chuyển một cách 
bền vững. 

KHUYẾN KHÍCH 
Khuyến khích lối sống bền vững thông qua các chương trình dành cho nhân viên và khách hàng 

Có rất nhiều cách để tổ chức/doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên và khách hàng sống bền vững hơn. Ví dụ, có thể tặng 
tiền vé đi phương tiện công cộng, tạo ra nơi/sự kiện trao đổi đồ (như trao đổi quần áo và mượn dụng cụ), khuyến 
khích các lựa chọn/giải pháp để đầu tư bền vững hơn, hỗ trợ các thói quen bền vững có thể thực hành tại gia đình (ví 
dụ: tái sử dụng), và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực như lớp học nấu ăn chay và học cách sửa đồ đạc.  
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VỀ TÀI LIỆU 
Những nhóm  hành vi được giới thiệu trong tài liệu này có thể hỗ trợ nhân viên văn phòng và khách 
hàng trở nên bền vững trong lối sống hàng ngày. Đối tượng mục tiêu của tài liệu là những công sở, 
văn phòng tại khu vực đô thị (và những tổ chức đối tác) mà đang thực hiện các sáng kiến và chiến 
dịch thúc đẩy lối sống bền vững. 

Hãy sử dụng danh sách hành vi bền vững trong tài liệu này như thông tin, nguyên liệu đầu vào cho thảo luận, sáng tạo 
các ý tưởng mới và như một tài liệu "sống" mà có thể thay đổi phù hợp với kinh nghiệm cá nhân. Những hành vi trong 
tài liệu này được ưu tiên thực hiện bởi chúng tạo ra tác động lớn hơn trong giảm thiểu dấu chân sinh thái. Các nhóm 
hành vi này được xác định dựa trên dữ liệu về dấu chân các-bon và sinh thái, góp phần giảm tác động môi trường, 
chẳng hạn như giảm thực phẩm thừa hoặc chuyển đổi phương tiện/hình thức di chuyển. Để tạo ra tác động tốt nhất, 
hãy kết hợp và thực hiện nhiều hành vi nhất có thể, xây dựng ý tưởng thay đổi dựa trên các các hoạt động hiện có, và 
hợp tác với các tổ chức/công ty khác. 

Thông tin về dấu chân các-bon và nhóm hành động ưu tiên có thể tìm thấy ở tài liệu "Lối sống Bền vững: Lựa chọn & 
Cơ hội". Tài liệu này có danh sách đầy đủ hơn về các hành động phù hợp với tổ chức trung gian ở khu vực đô thị mà 
muốn phát triển các sáng kiến và chiến dịch sống xanh nhưng nguồn lực hạn chế, và đang muốn tạo ra các tác động 
hơn (UN Environment, One Earth 2018). 

Danh sách các lựa chọn và cơ hội dưới đây được phát triển, tổng hợp từ các trường hợp điển hình và nghiên cứu tài 
liệu, phân tích dữ liệu về dấu chân các-bon và sinh thái, và các tổng hợp các hiểu biết chuyên môn. Bên cạnh đó, nhóm 
tác giả và Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc đã tham vấn và nhân chia sẻ từ mạng lưới chuyên gia trên toàn cầu.

Lưu ý từ nhóm dịch: 
• Một vài thông tin và hành động trong tài liệu này có thể không phù hợp với điều kiện thực tế của đô thị Việt Nam, 

do đó, cần điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương và tổ chức áp dụng.

• Nhóm dịch đã thêm một số ví dụ để phù hợp với bối cảnh thực tế tại Việt Nam như phần mềm, mạng xã hội, nền 
tảng chia sẻ xe, chương trình nhãn xanh, chứng chỉ... trên tinh thần tôn trọng giá trị của tài liệu, do đó một vài 
điểm sẽ không chính xác với bản gốc.
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TẠI SAO BẮT ĐẦU Ở  NƠI LÀM VIỆC?
Các sáng kiến và chiến dịch thúc đẩy lối sống bền vững hiệu quả cần tránh đặt trách nhiệm thay đổi 
lên các cá nhân. Cần xác định các hành vi cá nhân có thể tạo ra thay đổi khi các hành vi này kết hợp 
với hành vi của các cá nhân khác để tạo ra tác động lớn hơn. Nơi làm việc là môi trường tuyệt vời 
để tạo ra các thay đổi có tính tập thể hướng tới lối sống bền vững - những người đã có mối quan hệ 
chặt chẽ với đồng nghiệp và có thể được hỗ trợ hướng tới sự thay đổi. 

Bằng việc khai thác những đặc điểm của nhóm nhân viên văn phòng, các sáng kiến có thể trở thành các ví dụ tích cực 
và thử nghiệm điều gì hiệu quả và không phù hợp với bối cảnh đô thị. Các nhóm nhân viên văn phòng có thể thử 
nghiệm với lối sống bền vững hơn - và tạo ra "những lộ trình" hướng tới bền vững dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ, 
những nỗ lực thu hút nhân viên về sống giản đơn hơn và thúc đẩy lối sống tối giản có thể truyền cảm hứng cho họ thay 
đổi cách sinh hoạt tại nhà và hỗ tợ những người khác trong cộng đồng. Việc này có thể mang lại lợi ích cho tổ chức/
doanh nghiệp, bao gồm cải thiện về danh tiếng của tổ chức như một đơn vị dẫn đầu về bền vững và giữ chân nhân viên 
thông qua các nhân viên tích cực tham gia khác. 

CÂU HỎI GỢI Ý 
• Làm sao để các thực hành xanh này có thể truyền cảm hứng và đóng góp vào lối sống 

bền vững ở nơi làm việc?

• Những cơ sở hạ tầng nào có sẵn trong thành phố mà chúng ta có thể sử dụng?

• Có thể dạy về những kỹ năng hay thực hành cụ thể về lối sống bền vững cho nhân 
viên (hoặc khách hàng) ở nơi làm việc không, ví dụ thông qua tập huấn?

• Làm sao để giảm bớt dấu chân các-bon trong các dịp kỷ niệm quan trọng như sinh 
nhật hay nghỉ hưu?

• Chúng ta có đo lường tiến trình thay đổi hướng tới lối sống bền vững không?

Và làm sao để chúng ta tích hợp các tiếp cận hướng tới lối sống bền vững hơn và thúc đẩy các thay đổi hành vi 
lâu dài chứ không chỉ là những hành động ngắn hạn, theo giai đoạn?  
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Sử dụng danh sách bên dưới để xác định các hành động 
bạn ưu tiên bằng cách tích vào ô tròn 

THỰC PHẨM
Giảm thực phẩm thừa

¡ Đặt thùng thu gom thực phẩm thừa ở nơi dễ thấy hơn,
gần nơi nhân viên đi lại tại nơi làm việc.

¡ Hỗ trợ nhân viên đem các thực phẩm còn thừa từ quán
ăn, nhà hàng về.

¡ Nâng cao kỹ năng của nhân viên trong việc giảm thực
phẩm thừa - ví dụ, WRAP UK sáng tạo các video hướng
dẫn ngắn về kỹ năng làm bếp cho nhân viên.

¡ Cùng cam kết giảm thực phẩm thừa ở nhà và nâng cao
nhận thức về những thử thách có quy mô lớn, ví dụ:
FoodShift’s pledge; the Global Footprint Network’s food 
waste pledge. 

¡ Tổ chức cuộc thi giảm thực phẩm thừa giữa các phòng,
ban chi nhánh khách sạn hoặc nhà hàng. Có thể do
người có tầm ảnh hướng khởi xướng, như thị trưởng
hoặc đầu bếp hàng đầu.

¡ Đối với cà-phê mà có dấu chân các-bon lớn trong suốt
vòng đời sản phẩm, hãy tìm cách để sử dụng lượng cà-
phê vừa đủ cho nhu cầu của khách hàng/ đối tác/ nhân
viên/ khách. Kết hợp với sử dụng sản phẩm thay thế cho
cốc/ly và ống hút dùng một lần.

¡ Nếu bạn có một quán cà-phê (và một không gian), hãy
dành một khoảng nhỏ để trồng rau và lá thơm dùng cho
bếp (pha chế, trang trí đồ ăn...).

¡ Nếu có thể, hãy ủ phân từ thực phẩm còn thừa từ nơi
làm việc/ quàn cà-phê/ phòng ăn.

¡ Tái sử dụng thực phẩm thừa bằng cách kết nối giữa
khách sạn/ quán ăn với các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ
thực phẩm hoặc với những người cần, ví dụ: một khách
sạn có thể hợp tác với cửa hàng thực phẩm địa phương,
tổ chức từ thiện tôn giáo, dịch vụ cộng đồng, hoặc thử
nghiệm một chương trình "tủ lạnh cộng đồng" - lưu trữ
đồ ăn thừa trong một tủ lạnh ở nơi công cộng dành cho
những người cần có thể đến lấy.

¡ Giảm rác thải kết hợp với bên cung cấp thực phẩm
bằng cách không dùng hình thức buffet mà nấu theo
suất ăn, hoặc tăng cường cấp đông thực phẩm để tránh
làm hỏng thực phẩm.

¡ Sử dụng ứng dụng theo dõi thực phẩm hoặc phần mềm
để theo dõi rác thải thực phẩm  tại nơi làm việc theo
thời gian thực, hoặc thực hiện kiểm toán hàng tuần ,
xem ví dụ FoodSave.

¡ Tổ chức các buổi học nhỏ về an toàn thực phẩm, giúp
tăng cường nhận thức về việc sử dụng thực phẩm tại
nhà (ví dụ, thời hạn của thực phẩm)

Khuyến khích chế độ ăn ít phát thải 

¡ Tặng phiếu giảm giá tại các nhà hàng bền vững, cửa
hàng thực phẩm địa phương, dịch vụ chuyển phát địa
phương hoặc các cửa hàng thực phẩm xanh như một
cách khuyến khích hoặc quà tặng.

¡ Mở khoá học nấu ăn chay sau giờ làm hoặc như hoạt
động team-building.

Tạo không gian cho nhân viên chia sẻ nhiều hơn về các 
công thức nấu ăn xanh (ăn chay, địa phương, hữu cơ...), 
ví dụ như bảng tin hoặc email nội bộ hoặc nhóm 
Facebook. 

Tiêu dùng thực phẩm các-bon thấp và bền vững trong 
các dịp và sự kiện, như sự kiện xanh của khách sạn/ 
nhà hàng hoặc sử dụng thực đơn ăn chay. 

Xác định nhóm/ khu vực 
bạn đã tác động. 
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¡

¡

http://www.wrap.org.uk/
http://foodshift.net/reduce-your-waste/
http://foodshift.net/reduce-your-waste/
https://www.overshootday.org/portfolio/pledge-5-i-take-on-food-waste/
https://www.overshootday.org/portfolio/pledge-5-i-take-on-food-waste/
https://www.overshootday.org/portfolio/pledge-5-i-take-on-food-waste/
http://www.foodsave.org/resource-library/diy-waste-audit/
http://www.foodsave.org/resource-library/diy-waste-audit/
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¡ Thu hút người tham gia vào các thử thách/ cam kết về
thực phẩm và chia sẻ các trải nghiệm của họ, có thể chia sẻ
với các đồng nghiệp.

¡ Xây dựng mối quan hệ với các nông dân địa phương /
cung cấp thực phẩm hữu cơ/ bền vững, mà có thể hỗ trợ
các thử thách như “Ngày Thứ Hai không Thịt”. Có thể tổ
chức sự kiện nhỏ bằng cách mời các nông dân địa phương
tới để chia sẻ về thực phẩm và bán thực phẩm trực tiếp cho
nhân viên, và cũng tạo ra mô hình liên kết từ-bàn-tới-bếp
giữa những nhà cung ứng địa phương và căng-tin của
doanh nghiệp/tổ chức hoặc nhà hàng. 

¡ Hỗ trợ thay đổi thực đơn hướng tới chế độ ăn giàu chất
xơ ngay tại căng-tin hoặc thông qua các đơn vị trung gian.
Có thể đưa thêm các phương án thay thế như hạnh nhân,
sữa dừa hoặc sữa hạt; thay thế các thịt đỏ bằng thịt trắng
và hải sản; và giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn (ví dụ,
bánh kẹp với thịt và nấm)

Hãy tìm "đồng minh" 
cho mình.

DI CHUYỂN 
Chuyển đổi phương tiện giao thông để 
tăng % di chuyển bằng đi bộ, xe đạp và 
phương tiện công cộng. 

¡ Cung cấp thông tin về các phương tiện công cộng và/hoặc 
di chuyển chung khác như chia sẻ xe (oto), thuê xe đạp, vé đi 
chung xe đang được vận hành tại khu vực cho nhân viên. 

¡ Khi có thể, hãy tổ chức/ tham gia vào Tuần đạp xe đi làm  

¡ Cùng tham gia Ngày Quốc tế Không Xe hơi Car-Free Day
vào ngày 22 Tháng 9.

¡ Tổ chức Ngày Xe Đạp Thế giới - World Bicycle Day vào
ngày 3/6 hoặc Ngày Đạp xe Thế giới - World Cylcing Day
vào 17/09

¡ Tu sửa, nâng cấp không gian bên ngoài của văn phòng/
khách sạn để khuyến khích việc đi bộ và tương tác với
thiên nhiên (ví dụ: sáng tạo các điểm nhấn thu hút dọc lối
đi, đảm bảo lối đi bộ an toàn, tạo ra một con đường xanh
rộng hơn...)

¡ Thiết lập khu vực và khoá xe cho nhân viên, và thêm các
phòng tắm, thay đồ để họ sử dụng khi tới nơi làm việc.
Khoá xe có thể là quà hoặc khuyến khích.

¡ Tận dụng khu vực đỗ xe/ khoá xe hiện tại để truyền
thông về di chuyển bền vững và an toàn cho người đi xe
đạp/đi bộ - bao gồm cả lắp đặt giá đỡ xe đạp. 

Tìm các phương án thay thế cho 
Xe hơi cá nhân 

¡ Cho phép sử dụng xe hơi của tổ chức, doanh nghiệp
cho các mục đích cá nhân của nhân viên.

¡ Hỗ trợ thúc đẩy mua sắm bền vững hoặc gần nơi làm
việc, ví dụ, dự trữ các yếu phẩm thân thiện với môi trường
và xã hội cho nhân viên trong cửa hàng tại  văn phòng/
trường học.

¡ Truyền thông về các chương trình đi chung xe hoặc nền
tảng kết nối nhu cầu đi xe (dichungxe.vn hoặc Carpool
World - toàn cầu) - hoặc chạy chương trình chia sẻ xe nội
bộ. Các app điện thoại như WhatsApp, Viber, Zalo có thể
sử dụng để chia sẻ thông tin.

¡ Khuyến khích làm việc tại nhà một hoặc nhiều ngày
trong tuần để giảm thời gian di chuyển (và giúp tăng cường
sự thoải mái và linh hoạt cho nhân viên) khi khu vực làm
việc thường xảy ra tắc nghẽn giao thông, một giải pháp
khác là thay đổi thời gian bắt đầu - nghỉ để giảm thời gian di
chuyển bằng cách tránh giờ cao điểm.IM
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https://en.wikipedia.org/wiki/Car-Free_Days
http://www.un.org/en/events/bicycleday/
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Tìm phương án thay thế 
khi phải di chuyển quãng đường xa 
¡ Khuyến khích họp trực tuyến giúp giảm việc di chuyển
bằng máy bay, và mở rộng dịch vụ này cho các tổ chức phi
lợi nhuận hoặc các tổ chức khác.

¡ Thử nghiệm các chương trình và phần mềm họp trực tuyến. 
Thử  các phần mềm như Skype hoặc Zoom cho các cuộc họp 
trực tiếp (mặt đối mặt) 

¡ Hỗ trợ các cuộc gọi ra nước ngoại mà chi phí không cao
hoặc miễn phí. Liên hệ qua điện thoại hoặc WhatsApp,
Viber, Facetime có thể giảm việc di chuyển.

¡ Ra chính sách khuyến khích (hoặc bắt buộc) đi công tác
bằng tàu hoả, phà hoặc xe khách thay cho máy bay đối với
những quãng đường di chuyển xa khi có thể.

Học và thích ứng liên tục. 

HÃY THỬ 

Điều chỉnh thời gian di chuyển  hoặc làm 
việc tại nhà khoảng 1-2 ngày/ tuần để 
giảm phát thải khí nhà kính và tăng hiệu 
quả làm việc. 

KẾT QUẢ 
Giảm thời gian di chuyển bằng cách tránh giờ cao điểm; 
không di chuyển (làm việc từ nhà 1-2 ngày/tuần), tăng 
cường phúc lợi cho nhân viên, cân bằng giữa công việc 
- cuộc sống, giảm sử dụng xe hơi.

SAP LABS VÀ KPMG 
(Ấn Độ — công ty công nghệ; công ty tư vấn) ở Bengaluru, 
Ấn Độ, SAP Labs và KPMG đã phá triển một mô hình kế 
hoạch làm việc sáng tạo và linh hoạt mà phù hợp với 

nhu cầu và giải quyết các lo ngại về môi trường và chất 
lượng cuộc sống của nhân viên.  Các nhân viên sẽ tự 
đăng ký thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc và lựa 
chọn làm việc tại nhà một ngày trong tuần. Điều này 
cho phép nhân viên bắt đầu và kết thúc công việc vào 
những khoảng thời gian mà cho phép họ tránh di 
chuyển trong giờ cao điểm, giảm thời gian di chuyển và 
giảm tải cho hệ thống giao thông. Các công ty này đã 
thấy sự hiệu quả trong làm việc khi triển khai chương 
trình, và nhân viên có thời gian chất lượng tại nhà và 
cuộc sống cá nhân. 

NGUỒN 1: www.timesofindia.indiatimes.com/city/mum-
bai/Indian-professionals-prefer-flexible-work-hours-
over-high-pay/articleshow/52836392.cms? 

NGUỒN 2: www.indiatimes.com/news/india/13-indian-
companies-that-let-employees-dictate-their-own-work-
hours-245196.html

HÀNG 
TIÊU DÙNG 
Tăng cường Chia sẻ, Tái sử dùng 
và Sữa chữa đồ đạc. 

¡ Dành ra một không gian trong văn phòng như "thư viện
đồ đạc" để nhân viên trao đổi đồ, như sách, báo, đồ chơi,
dụng cụ thể thao, đồ điện tử, đồ dùng gia đình, dụng cụ
nhà bếp loại nhỏ.

¡ Tạo một nền tảng trực tuyến để nhân viên trao đổi đồ
hoặc kết nối với các nền tảng khác có chức năng tương tự.
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https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Indian-professionals-prefer-flexible-work-hours-over-high-pay/articleshow/52836392.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Indian-professionals-prefer-flexible-work-hours-over-high-pay/articleshow/52836392.cms?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Indian-professionals-prefer-flexible-work-hours-over-high-pay/articleshow/52836392.cms?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Indian-professionals-prefer-flexible-work-hours-over-high-pay/articleshow/52836392.cms?
file:///C:\Users\dwayn\Downloads\and%20https:\www.indiatimes.com\news\india\13-indian-companies-that-let-employees-dictate-their-own-work-hours-245196.html
http://www.indiatimes.com/news/india/13-indian- companies-that-let-employees-dictate-their-own-work- hours-245196.html
http://www.indiatimes.com/news/india/13-indian- companies-that-let-employees-dictate-their-own-work- hours-245196.html
http://www.indiatimes.com/news/india/13-indian- companies-that-let-employees-dictate-their-own-work- hours-245196.html
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¡ Giúp nhân viên học cách sửa đồ gia dụng, ví dụ bằng
cách tổ chức các buổi chia sẻ tại văn phòng

¡ Thanh lý hoặc tặng lại các đồ dùng, nội thất văn phòng
đã qua sử dụng cho nhân viên.

Thúc đẩy Lối sống Không-Rác-thải 
(Zero-Waste Lifestyle)

¡ Làm mẫu các thực hành không-rác-thải trong văn phòng,
ví dụ như hạn chế đồ dùng một lần (đặc biệt là nhựa) như
cốc giấy, thuê đồ đĩa cho các sự kiện đặc biệt...

¡ Cài đặt chế độ mặc định là in hai mặt tiêu chuẩn cho các
máy in để giảm rác thải giấy.

¡  Tham gia các phong trào kêu gọi ngưng sử dụng nhựa 
một lần tại văn phòng/khách hạn, nhà hàng, căng-tin hoặc 
quán. Có thể thêm các giải pháp thay thế cho ống hút 
nhựa, như ống hút giấy hoặc ống hút inox/titan, chai dùng 
nhiều hơn và cốc khi du lịch, các hộp đựng đồ bền, tốt để 
mang đồ ăn trưa như hộp bento...

¡  Mua thêm cốc sứ và/hoặc đĩa và các dụng cụ rửa chén 
đĩa cho khu vực bếp của văn phòng.

¡  Trao đổi với các nhà cung ứng về giảm bao bì sản phẩm 
khi giao hàng, làm mẫu cho nhân viên về việc thay đổi từ 
sức mạnh của người tiêu dùng.

¡  Cung cấp các hướng dẫn bền vững cho nhân viên phụ 
trách mua sắm và quản lý nhà cung ứng.

¡Cắt giảm lượng bao bì từ việc uống trà và cà-phê, ví dụ
mua trà sấy một lần và sử dụng cà phê rang xay

Thực hành các nhóm 
hành vi khác nhau để 
tăng cường tác động.

Giảm rác thải dệt may 

¡ Tổ chức một buổi đổi đồ quần áo tại văn phòng cho
nhân viên và/hoặc tại cộng đồng.

¡ Thu gom các chăn, ga trải giường và các đồ vải khác 
trong nhà để quyên góp cho các tổ chức từ thiện và phân 
phát cho người cần.

¡ Tạo ra thử thách và chương trình thời trang. Thử thách 
nhân viên mua đồ đã qua sử dụng và trình diễn các trang 
phục mới tại một show thời trang cộng đồng và trao giải 
(Sáng tạo nhất, Thời trang nhất, Rẻ nhất, Chất lượng tốt 
nhất)

¡ Chọn một nhà may thân quen, hoặc hợp tác với nhà 
may tại địa phương để sửa chữa quần áo, túi, khoá, đồng 
phục... cho nhân viên và khách hàng.

HÃY THỬ 

Tổ chức ngày hội đổi đồ dùng gia đình 

KẾT QUẢ 
Giảm rác thải dệt may ra môi trường; mua các sản phẩm 
tốt; tăng cường phúc lợi cộng đồng thông qua các sự 
kiện vui chơi.

BÁO THE GUARDIAN  
(London, Anh – một toà soạn báo lớn) Ngày Đổi đồ được tổ 
chức tại toà soạn báo ở Anh và gây quỹ từ thiện. Một kinh 
nghiệm tổ chức là yêu cầu người mua hàng mang về những 
gì họ đã mua, hoặc những đồ họ mang tới nhưng không 
bán được. Người tổ chức đã nhận thấy một số người đã 
mua một số món mà họ không thích để góp cho quỹ từ 
thiện, và để lại món đồ đó bởi vì họ không thực sự muốn 
chúng. Điều này có thể giúp tránh tình trạng người tổ chức 
phải mang một số lượng đồ lớn và nặng tới các cửa hàng 
chuyên đồ từ thiện. 

NGUỒN: www.theguardian.com/money/2010/apr/12/
swap-clothes-swishing

¡ Sắp xếp cho nhân viên cùng mua các đồ/ sử dụng dịch
vụ bền vững, bao gồm cho phép nhân viên đặt mua đồ
cùng với các đợt đặt mua đồ dùng văn phòng.
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¡ Sử dụng bản mềm, sửa tài liệu trực tuyến (ví dụ như
Google Drive), và chuyển sang ít lưu trữ và chuyển tài liệu
giấy (gửi hoá đơn cho khách hàng hay bảng lương cho
nhân viên)

¡ Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa không hoá chất hoặc/và
sinh học,  bao gồm bước rửa chén đĩa và giặt quần áo, chất
tẩy rửa bề mặt. Thuyết phục nhân viên mua các sản phẩm
thay thế hoặc tự làm các sản phẩm này tại nhà.

¡ Bớt sử dụng các hộp nhôm, ví dụ như  nước trái cây có
ga cho văn phòng và khuyến khích tái chế các sản phẩm
chứa nhôm.

¡ Khuyến khích tái chế bằng thu gom các chai, số tiền thu
được sẽ dành cho mục đích từ thiện, hoặc kết nối với các
đơn vị tái chế tư nhân.

¡ Dành một khu vực cho rác thải có thể tái chế, như chai
nhôm hay pin.

¡ Hạn chế sử dụng túi nylon, màng bọc thực phẩm hay
các sản phẩm nhựa dùng một lần.

¡ Có giải pháp thay thế cho nước đóng chai. Cung cấp
bình lọc nước trong phòng và tại các sự kiện, nếu nguồn 
nước có vấn đề. Cung cấp ly thuỷ tinh để sử dụng nước 
trực tiếp từ nguồn hoặc nước lọc từ vòi bơm nếu nguồn 
nước đảm bảo.

¡ Giảm lượng giấy in (ví dụ tổ chức một cuộc thi nhỏ giữa
các đơn vị kinh doanh hoặc chi nhánh và công bố nhóm/
đơn vị thắng cuộc hàng quý).

NHÀ Ở 
Sử dụng Năng lượng hiệu quả tại 
Nơi làm việc và Nhà 

¡ Thực hiện các thực hành năng lượng bền vững ở nơi
làm việc, từ trang bị các thiết bị hỗ trợ đến tắt đèn và tắt
các thiết bị không sử dụng.

Lập báo cáo tiết kiệm để 
truyền cảm hứng cho nhân viên 
thực hành tại nhà. 

¡ Hỗ trợ mua chung các thiết bị năng lượng cho nhân viên.

¡ Hỗ trợ nhân viên sơ đồ hoá tiêu thụ điện và kế hoạch để 
giảm tiêu thụ năng lượng tại nhà.

¡ Cung cấp thông tin về hỗ trợ các lựa chọn năng lượng 
xanh tại nhà, bao gồm thông qua tặng các vòi sen tiết kiệm 
nước hoặc các vật dụng tương tự.

¡ Nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng bằng cách tắt 
điều hoà vào ngày nóng, và khuyến khích nhân viên mặc đồ 
dày hơn như một cách mô phỏng sự nóng lên toàn cầu. Có 
thể thay đổi yêu cầu trang phục công sở  (ví dụ: bỏ cà-vạt 
hoặc vét trong mùa hóng)

¡ Khi có thể, tăng cường sự lưu thông không khí tại nơi 
làm việc, đặc biệt khi nhiệt độ cao. Tại nhiều quốc gia, việc 
này có thể khiến muỗi sinh sôi ở các cửa sổ mở. Ngược lại, 
tại một số nơi khác, trang bị máy lọc không khí có thể giúp 
ích vì độ ẩm và khả năng kích thích nấm cao.

¡ Đảm bảo cách nhiệt hiệu quả, có thể thực hiện khi xây
dựng toà nhà hoặc sửa chữa.

¡  Lặp đặt các mái xanh và vườn treo để giúp giảm ô nhiễm 
không khí bên trong nơi làm việc.

¡ Chuyển sang các nhà cung cấp năng lượng/ điện thân
thiện với môi trường và sinh thái.

¡ Nhân viên có thể lên kế hoạch theo nhóm để cải thiện
trong gia đình - như cách nhiệt hoặc lắp đặt cửa sổ tốt hơn
- để có giá dịch vụ tốt hơn và ủng hộ các nhà thầu với khối
lượng công việc ổn định.

¡ Thảo luận về việc lắp đặt và sử dụng hệ thống quản lý
môi trường với quản lý toà nhà/ quản lý cơ sở vật chất của
tổ chức.
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¡ Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa đạt chứng nhận ISO 14000
và cân nhắc đây là chính sách mua sắm của văn phòng

¡ Sử dụng sơn không chì.

HÃY THỬ 
Điều chỉnh trang phục công sở và 
các thực hành/ văn hoá khác để 
tiét kiệm năng lượng 

KẾT QUẢ 
Giảm phát 1 triệu tấn phát thải mỗi năm, tăng sự thoải 
mái. 

CHIẾN DỊCH COOL BIZ
(Nhật Bản, system-wide) Nhật Bản là quốc gia có mùa hè 
rất nóng và ẩm, nhân viên làm việc trong văn phòng 
thường phải sử dụng điều hoà. Đây là thiết bị có phát 
thải các-bon lớn trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Để 
bù đắp lượng phát thải các-bon và năng lượng tiêu thụ 
của điều hoà, Chính phủ Nhật Bản khởi động một 
chương trình cho phép dân công sở mặc bớt trang 
trọng, với các trang phục thoáng, rộng để cảm thấy 
thoải mái hơn. Chương trình đã mở rộng và hiện đã 
giảm khoảng 1.6 triệu tấn CO2 hàng năm.

NGUỒN: www.qz.com/465327/ditch-the-tie-and-re-
duce-the-ac-japans-cool-biz-gets-summer-hell-just-
about-right

Thúc đẩy Khu phố và Nhà ở 
Bền vững hơn 

¡ Tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận với các nhà ở gần 
với nơi làm việc (ví dụ thoả thuận với các khu căn hộ 
quanh đó ưu tiền thuê nhà cho nhân viên). Việc này có
thể mở rộng đối với các khu nhà ở cho nhân viên, ví dụ
Google đầu tư vào nhà mô-đun như nhà ở ngắn hạn ở
California khi khu vực có chi phí nhà ở cao.

¡ Cải thiện các tiện nghi trong khu dân cư (ví dụ tài trợ
không quảng cáo cho các không gian công cộng nhỏ để
tăng cường khả năng đi bộ và hứng thú trong khu vực đặt
văn phòng

¡ Đóng góp cho sự an toàn của khu phố bằng cách tăng
cường đèn và mức độ chiếu sáng

HÃY THỬ 

Cung cấp nhà ở gần văn phòng 
cho nhân viên 

KẾT QUẢ  
Giảm thời gian di chuyển; tăng cường gắn kết cộng 
đồng. 

IKEA
(Reykjavik, Iceland – kho nội thất)  Ở Reykjavik, Iceland, 
công ty nội thất IKEA đã phát triển một chương trình 
xây và sửa nhà giá thấp cho môt số nhân viên của mình. 
Các khu nhà gần các điểm bán lẻ của IKEA để giúp giảm 
chi phí đi lại của nhân viên và giảm thời gian di chuyển 
cho đi làm của nhân viên.  

NGUỒN: www.businessinsider.com/ikea-builds-micro-
apartments-for-icelandic-employees-2017-5

GIẢI TRÍ 
Khuyến khích các kỳ nghĩ phát thải thấp 

¡ Tặng phiếu quà tặng cho các tour địa phương như một
cách khuyến khích hoặc phần quà cho nhân viên.

¡ Tổ chức ngày đổi đồ đối với các thiết bị thể thao ít sử
dụng, như lều, balo... Có thể tổ chức thường xuyên như
một sự kiên đặc biệt, hoặc định kỳ thông qua email nội bộ
hoặc nhóm Facebook.

¡ Thiết kế hoặc tìm tour thăm quan thành phố không cần
xe hơi cho nhân viên (và hướng dẫn viên nếu bạn làm
trong linhx vực du lịch, nghỉ dưỡng).  Tài liệu này có thể
khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và các lựa
chọn di chuyển bền vững như đi bộ hay xe đạp.

¡ Thúc đẩy hoặc thiết kế các tour bền vững cho nhân viên
(hoặc cho hướng dẫn viên du lịch nếu bạn làm việc trong
lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng) vớ các nhà sản xuất và dịch
vụ địa phương.

¡ Khích lệ nhân viên đi tàu, buýt, xe khách, phà thay cho
máy bay - khi có thể trong các chuyến công tác
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¡ Lên danh sách các chương trình bù đắp phát thải các-
bon phù hợp với tổ chức để bù đắp cho phát thải các
nhân hoặc đi công tác.

Các phương án quà tặng thay thế 

¡  Tặng các coupon tại nhà hàng, của hàng thực phẩm địa 
phương và các đồ sản xuất tại địa phương khác như 
khuyến khích hoặc quà tặng cho các chương trình khen 
thưởng nhân viên.  

¡  Tặng các đồ bền, tốt hoặc những món đồ thay cho sản 
phẩm dùng một lần, ví dụ bút có thể làm đầy, hộp ăn trưa, 
cốc đi du lịch... cho các chương trình khen thưởng nhân 
viên.

¡  Khuyến khích nhân viên và gia đình, bạn bè đăng đý 
quà "phi-vật-chất" cho sinh nhật và lễ cưới, hoặc tự tổ 
chức chương trình của tổ chức. 

¡  Thúc đẩy các phòng trao trao đổi đồ miễn phí trong 
cộng đồng, ví dụ Freecycle

Tiến lên! Thử các hành động 
khó hơn và tạo ra tác động 
lớn hơn. 

Giúp nhân viên cân bằng 
công việc - cuộc sống 
¡ Cho phép linh động thời gian làm việc, bán thời gian, 
làm việc từ nhà, theo ngày

¡ Thành lập câu lạc bộ xã hội cho các nhân viên, tổ chức
các hoạt động và thúc đẩy lối sống bền vững.

¡ Thử điều tra hạnh phúc/ phúc lợi giúp đánh giá phúc lợi
của nhân viên hàng năm (ví dụ như khảo sát Happiness
Initiative ở Seattle từ năm 2011.

¡ Cho phép nhân viên đóng góp giờ làm việc/ngày làm 
việc trong năm để tình nguyện cho các tổ chức môi 
trường địa phương. 

HÃY THỬ 

Tuần làm việc ngắn hơn (ví dụ, 4 ngày) 

KẾT QUẢ 
Cân bằng cuộc sống - công việc; giảm thời gian đi xe 
hơi, đi lại. Tuy nhiên, không phải tất cả nghiên cứu đều 
cho rằng làm việc 4 ngày/tuần là tốt. Hãy đọc ví dụ sau: 
www.cnn. com/2016/09/15/health/four-day-
workweek/index. html 

QUỸ DAVID SUZUKI  
(Vancouver, Canada – tổ chức môi trường có 1 văn phòng)  
Tuần làm việc 4 ngày cũng như làm việc từ nhà đều phù 
hợp với tổ chức này. "Chúng tôi khuyến khích một sự 
cân bằng công việc - cuộc sống với tuần làm việc "nén" 
trong 4 ngày và cho phép các nhân viên làm việc tại 
nhà". 

NGUỒN: www.davidsuzuki.org/story/
we-need-to-work-less-to-live-better

NÓI CHUNG 
Khuyến khích tinh thần lãnh đạo 
hướng tới Bền vững 
¡ Thành lập và hỗ trợ một nhóm Bền vững của văn phòng,
họ sẽ  giúp các nhân viên xanh hoá lối sống tại nhà. Tham
khảo công cụ WWF Living Planet tại Nơi làm việc (atwork.
wwf.ca/EN) với 100 hành động khả thi giúp gắn kết nhân
viên tham gia chương trình.
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¡ Khuyến khích Green Team làm việc với các nhóm khác
tại văn phòng để đề xuất ccs thực hành xanh như chính
sách ưu tiên các đồ có thể sửa chữa và tăng cường sự chia
sẻ.

¡ Hỗ trợ lập ra các Câu lạc bộ Dịch vụ mà hợp tác về thực
phẩm, giặt là, đồ dùng, năng lượng, chia sẻ đi lại hoặc
những dịch vụ khác; có thể bao gồm việc kết nối các tổ
chức bên cạnh chuyển đổi lối sống, hoặc tạo liên kết giữa
các doanh nghiệp có thể cùng  tổ chức CLB.

¡ Tạo ra cơ hội để các thế hệ khác nhau có thể học lẫn
nhau trong cùng một công ty và thông qua hợp tác, thực
tập và chương trình hướng dẫn. Hỗ trợ người trẻ tuổi làm
một công việc có ý nghĩa trong nền kinh tế bền vững.

¡ Tôn vinh những người có lối sống bền vững (ví dụ tìm 
kiếm đề cửu những người tạo ra xu hướng từ nhân viên) 
hoặc trao các phần thường cho cá nhân, gia đình hoặc 
nhóm.

¡ Tham gia các chứng nhận hoặc chương trình nhãn như
GO AIT-VN Certification, WWF Green Office, Nhãn Xanh Việt 
Nam... mà bao gồm hoạt động thúc đẩy giáo dục môi trường và 
truyền thông tới nhân viên, khách và đối tác.

HÃY THỬ 

Tặng thưởng cho hành vi bền vững, an lành 

KẾT QỦA  
Nhân viên có sức khoẻ tốt hơn, ít hút thuốc hơn, giảm 
rác thải từ thuốc lá. 

PIALA, INC. 
(Tokyo, Nhật Bản) Một tổ chức tại Tokyo, Piala, Inc., 
động viên nhân viên bỏ thuốc lá bằng cách tặng thêm 6 
ngày nghỉ phép mỗi năm. Công ty nằm ở tầng 29 của 
một toà nhà, ước lượng rằng mỗi lần hút thuốc của 
nhân viên chiếm khoảng 15 phút làm việc và tổng số 
thời gian nghỉ hút thuốc trong năm tương đương với 6 
ngày làm việc toàn thời gian. Bỏ thuốc sẽ giúp giảm dấu 
chân các-bon cá nhân rất lớn nhờ giảm lượng thuốc lá 
được trồng, vận chuyển, tiêu huỷ và thải bỏ, cũng như 
loại bỏ các nguyên liệu độc hại và hoá chất sử dụng 
trong quá trình sản xuất. Thuốc lá cũng gây ra ô nhiễm 
không khí trong phòng. Tác động toàn cầu của ngành 
công nghiệp thuốc lá là rất lớn, như đã được chỉ ra 
trong nghiên cứu của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới năm 
2017. Từ khi chương trình khuyến khích bỏ thuốc bắt 
đầu, có 4 nhân viên đã bỏ thuốc, và hơn 30 người khác 
đã được cấp thêm ngày nghỉ phép trong năm. Để lưu ý, 
cách làm này có khả năng phản tác dụng, ví dụ nếu 
thêm ngày nghỉ được sử dụng cho các hoạt động giải 
trí có tác động lên môi trường (như đi máy bay tới nơi 
nghỉ mát). 

NGUỒN: www.boredpanda.com/
non-smokers-extra-holiday-piala-tokyo

Đầu tư tiền hoặc hiện vật 

¡ Thực hiện mẫu các thực hành đầu tư bền vững (bao
gồm đầu tư khoản lương hưu)

¡ Thực hành mẫu các đóng góp từ thiện, bao gồm kết nối
với các khoản quyên góp của cá nhân nhân viên.

¡ Trao thưởng các nhóm nhân viên đã thực hiện lối sống
bền vững xuất sắc với các dịch vụ chuyên nghiệp như
miễn phí khách sạn khi đi công tác, miễn phí sử dụng
phòng họp, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ pháp lý.

¡ Tạo điều kiện cho nhân viên sử dụng không gian tại văn
phòng để kết nối, trao đổi đồ, tập huấn về sửa chữa đồ,
nấu ăn, làm vườn, sự kiện cộng đồng.

¡ Thay đổi chính sách của tổ chức tuân theo các nguyên
tắc bền vững (ví dụ, đi lại bền vững, mua hàng hoá bền
vững và đạo đức).

Tăng cường phúc lợi, giảm tác động 

¡ Mời chuyên gia để giúp tăng phúc lợi cho nhân viên (ví 
dụ, massage, thiền, yoga)

¡ Gửi bản tin điện tử để cung cấp các hành vi sống bền 
vững tới nhân viên.

Cung cấp thông tin khi có sự thay đổi 
trong cuộc sống của nhân viên 

¡ Cung cấp cho nhân viên thêm các lựa chọn bền vững
và các hỗ trợ khi họ có sự thay đổi, chuyển tiếp các giai
đoạn cuộc sống như chuyển nhà, có con, thay đổi công
việc và nghỉ hưu.

¡ Tôn vinh và thực hành mẫu các phúc lợi trong cuộc
sống và sự đa dạng lựa chọn và giải pháp trong các cách
sống (ví dụ giới thiệu nhân viên và lối sống của họ trong
các bản tin của tổ chức.)

Sử dụng tiếp cận tích hợp khi 
thực hành sống bền vững.
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MỘT VÀI MẸO VÀ NGUYÊN TẮC 
Bắt đầu trước với những người bạn quen biết. 
Trao đổi ý tưởng và khiến mọi người nghĩ về tác động của mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng thực phẩm, đi lại, 
hàng hoá, nhà ở, giải trí hằng ngày với sự hạnh phúc của bản thân họ để giúp họ hiểu hơn bối cảnh mà cần tới 
sự thay đổi và có thể làm điều gì. Bạn có thể bất ngờ rằng bạn có nhiều đồng minh hơn đã tưởng!

Xác định những nơi bạn có thể thuyết phục.
Các đối tác hoặc đối tượng mục tiêu có thể là cộng đồng, khu phố, trường học, nhà làm chính sách, đầu bếp, 
kiểm lâm viên, trẻ con, người yêu chó, thủ thư, phụ huynh, nhà dưỡng lão, người nhập cư, nhân viên bệnh viên, 
người làm giáo dục, sinh viên - xác định nơi bạn có thể tạo ra ảnh hưởng và thuyết phục họ!

Thực hành và thử các lối sống đa dạng. 
Ngay từ đầu, hãy tiếp cận với cộng đồng và các nhóm mục tiêu theo cách cùng tham gia, liên quan và thực tế. Định 
hướng những người xung quanh về nhu cầu và mong muốn, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hành động mà liên kết 
với cảm thức nơi chốn và bối cảnh thực tế của họ. Thu hút các đối tượng liên quan và thể hiện sự đa dạng trong 
cách sống. 

Kế thừa các sáng kiến sẵn có. Tham gia các sáng kiến khác. 
Khi sáng tạo một chiến dịch/sáng kiến, hãy xem bạn có thể tận dụng các điểm mạnh, các thứ sẵn có và mạng lưới của 
mình không. 

• Xem điều gì đang diễn ra trong thành phố? Có chương trình nào bạn có thể kết hợp?
• Các tổ chức nào có thể kết nối? Ví dụ trường học, khách sạn...
• Cá nguồn lực phi tài chính nào bạn có thể hỗ trợ thông qua đối tác?

Kết hợp các hành động ở các chủ đề khác nhau và ở nhóm lối sống bền 
vững nói chung. 
Hãy tiếp cận một cách tích hợp về lối sống bền vững bằng cách thực hành các hành động ở các nhóm tiêu thụ 
cũng như là hướng tới sự thay đổi có tính hệ thống. 

Tập trung vào truyền cảm hứng và chất lượng sống tốt hơn. 
Hãy đề xuất một tầm nhìn thú vị dựa trên giá trị của các bên liên quan. Hãy nêu rõ vấn đề nhưng nhấn mạnh về 
cách lựa chọn trong lối sống bền vững có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đo lường tác động: đặt mục tiêu rõ ràng và thực hành bền vững. 
Đặt mục tiêu có thể đạt được về mặt sinh thái, xã hội và kinh tế; và vạch ra các mốc rõ ràng để đo lường quá 
trình. Hãy chỉ rõ cách mà mọi người có thể đóng góp một cách ý nghĩa. 

Nâng tầm các hành động tiến tới các mục tiêu lớn và tác động lớn hơn. 
Bắt đầu với những hành động cần ít nỗ lực để thúc đẩy các hành động cần đầu tư nhiều hơn, tiến tơi thay đổi 
thói quen, thực hành, cơ sở hạ tầng và bối cảnh xã hội, chính trị, kinh tế và văn hoá cho lối sống bền vững hơn. 

Hãy làm và học. 
Tạo ra một văn hoá học bằng cách lắng nghe người tham gia thông qua những sáng kiến, chia sẻ phản hồi để thúc 
đẩy các hành động, và điều chỉnh các sáng kiến theo thời gian. 

Để tìm hiểu thêm hướng dẫn về thúc đẩy và truyền thông về lối sống bền vững, hãy đọc Báo cáo của UN Environment.

LỐI SỐNG BỀN VỮNG: LỰA CHỌN & CƠ HỘI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

http://www.oneplanetnetwork.org/resource/fostering-and-communicating-sustainable-lifestyles-principles-and-emerging-practices-full
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CÙNG HÀNH ĐỘNG 
Tất nhiên, đây chưa phải là toàn bộ các hành động sống xanh của mà chúng ta có thể thực hiện tại 
nơi làm việc - hãy sáng tạo ra các giải pháp của mình ! 

Chúng tôi khuyến khích bạn thử nghiệm, cải thiện phù hợp và "nâng tầm" các hành động đã đưa ra trong tài liệu này. 
Đưa thêm các sáng kiến của bạn để thúc đẩy các chiến dịch và ý tưởng cho các nhóm tiêu thụ. 

Chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và hoạt động với chúng tôi trên kho tri thức trực tuyến Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững tại 
website của One Planet Network  - để chúng ta cùng nhau học cách sống bền vững hiệu quả nhất. One Planet Network 
là một cơ chế thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12. 

Hãy tham gia với chúng tôi để thay đổi cuộc sống của chúng ta, hướng tới bền vững toàn cầu. 
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Trên toàn thế giới, nhiều người đang trở nên sống bền 
vững hơn - đáp ứng nhu cầu và tìm kiếm hạnh phúc và 
cảm hứng thông qua xây dựng cộng đồng; giảm ăn thịt và 
các sản phẩm từ sữa; hạn chế lãng phí đồ ăn và tái sử 
dụng đồ thừa; tái sử dụng, sửa chữa, và tái chế, chia sẻ và 
cho mượn đồ; và tận hưởng những điều quan trọng nhất 
như bạn bè, trải nghiệm và thiên thiên. 

Thực sự ấn tượng khi tham vọng về "cuộc sống tốt" tiếp tục được lan 
toả bằng các thông điệp tiêu dùng thông thái; và những người tuy đã 
nhận thức được nhưng chưa có sẵn các lựa chọn bền vững quanh họ. 
Tuy nhiên, kết hợp các hành động này chỉ là một phần đóng góp và 
không thể kỳ vọng chúng ta sẽ sống một cách bền vững tuyệt đối. 

Nơi làm việc có thể hỗ trợ nhân viên và khách hàng trở nên bền vững 
hơn trong lối sống và lựa chọn tiêu dùng. Các công ty có thể khích lệ 
nhân viên và khách hàng thực hành bền vững trong ăn, ở, đi lại, tiêu 
dùng và tham gia các hoạt động giải trí bền vững, và có thể thực hiện 
những hành động này tại nơi làm việc. Tài liệu này chia sẻ các cơ hội có 
thể làm trong văn phòng. Tổ chức có thể kết hợp các hành động này 
vào trong các sáng kiến thúc đẩy lối sống bền vững toàn diện. Đối 
tượng mục tiêu là những nhân viên văn phòng thuộc khu vực đô thị (và 
các tổ chức là đối tác) mà cam kết với phát triển bền vững. 

Bạn có thể tìm thấy tài liệu về dấu chân các-bon và các hành động ưu 
tiên trong ấn phẩm “Sustainable Lifestyles: Options and 
Opportunities” (UN Environment, One Earth 2018). Tài liệu này chia sẻ 
những hành động có thể thực hiện dành cho những người có nguồn 
lực hạn chế nhưng muốn tạo ra tác động lớn nhất có thể. 

Chúng tôi hoan nghênh bạn khám khá các cơ hội và nghĩ ra các sáng 
kiến phù hợp với bối cảnh của bạn - bởi những điều hiệu quả ở 
Brazil sẽ khác với những thứ hiệu quả ở Morocco. 

Tham gia cùng chúng tôi thúc đẩy lối sống bền vững hiệu quả. 

Job No:  DTI/2202/PA

unenvironment.org
oneearthweb.org




