
 
 

 

 

 

 

Thông cáo Báo chí 

CÙNG ĐẠP XE VÌ MÔI TRƯỜNG XANH 2015 

“Bảo vệ rừng xanh – Vì trái đất xanh” 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2015 
 

Thông tin nổi bật: 

- 2015 đánh dấu lần đầu tiên Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ 

Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) cũng như lần thứ hai Tổng Lãnh sự quán Hoa 

Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đồng phối hợp 

tổ chức chương trình “Cùng đạp xe vì Môi trường Xanh” (Green Bike 2015), nhằm hưởng 

ứng ngày Môi trường Thế giới. 

- “Bảo vệ rừng xanh – Vì trái đất xanh” là chủ đề cho chương trình đạp xe năm 2015 nhằm 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn 5 loại động vật quý hiếm: Hổ Đông Dương, 

Voi châu Á, Rùa biển, Sếu đầu đỏ và Sao La. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2015 – Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường 

Thế giới (05/06), Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam – Chi hội TP. 

Hồ Chí Minh), đồng hành với Intel Products Vietnam, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành 

phố Hồ Chí Minh và WWF Việt Nam – đối tác môi trường chung tay tổ chức chương trình 

“Cùng đạp xe vì Môi trường Xanh” vào ngày 30 tháng 05 năm 2015 tại quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

Ngày Môi trường Thế giới được đề xuất và phát triển bởi Liên Hiệp Quốc nhằm nâng cao nhận 

thức toàn cầu và hành động vì môi trường. Sự kiện này không những được hưởng ứng rộng rãi 

bởi hơn 100 quốc gia, mà còn được xem là ngày để mọi người cùng thực hiện những hành động 

thiết thực cho môi trường. Chiến dịch năm nay chú trọng vào việc sử dụng hiệu quả nguồn tài 

nguyên thiên nhiên. Trên toàn thế giới, rất nhiều hoạt động đã được triển khai như: Hội thảo 

nâng cao nhận thức về môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nhật Bản, đạp xe, hội 

chợ thực phẩm hữu cơ ở Brazil, Hội nghị môi trường về cung ứng bền vững ở Thuỵ Sỹ, v.v. 



 

 

Nhằm tôn vinh ngày Môi trường Thế giới, Chương trình Đạp xe vì Môi trường tại Việt Nam 

được tổ chức với chủ đề “Bảo vệ rừng xanh – Vì trái đất xanh”. Sự kiện có hơn 1000 người 

tham dự đến từ gần 60 công ty, tổ chức và các trường đại học. Những con số này thể hiện sự 

quan tâm của cộng đồng trong hoạt động đạp xe, vấn đề sức khoẻ và môi trường. Bên cạnh đó, 

chương trình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các công ty như Coca-Cola Vietnam, DI 

Central Việt Nam, Long Hậu Corporation, Citi Farm, United International Pharma, Phòng khám 

quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ, Walmart Global Recourcing, PVDrilling, và 3M Vietnam. 

Chương trình Green Bike 2015 đặc biệt kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về các vấn đề môi 

trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả, và bảo vệ các loại động vật quý hiếm. Người tham dự sự 

kiện có cơ hội đạp xe gần 10km và tham quan các gian triển lãm với thông tin về 5  loài thú 

quý hiếm tại Việt Nam, bao gồm: Hổ Đông Dương, Voi châu Á, Rùa biển, Sếu đầu đỏ và Sao 

La. Thông qua đó, những người tham dự được kỳ vọng cùng nhau phổ biến thông tin về tình 

trạng của những loài động vật này và hỗ trợ nhiều hơn cho các dự án bảo tồn trong tương lai. 

 

Bà Sherry Boger, Chủ tịch AmCham Việt Nam, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, chia 

sẻ “Tôi rất vui mừng được biết số lượng đăng ký và tham gia chính thức vượt hơn cả kỳ vọng 

ban đầu; điều đó phần nào thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với hoạt động đạp xe nâng 

cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chương trình Green Bike 2015 thu hút hơn 1000 người 

đến tham dự từ gần 60 công ty, tổ chức và các trường đại học. Chúng tôi sẽ dựa trên tiền đề 

của năm nay nhằm cân nhắc mở rộng quy mô lớn hơn, để nhiều công ty khác có thể cùng tham 

gia trong năm tới.” 

 

Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh – Giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF 

Việt Nam) chia sẻ, “Việc bảo tồn thiên nhiên Việt Nam cần có sự chung tay, góp sức từ nhiều 

cá nhân và tổ chức. Chương trình đạp xe vì môi trường xanh dù chỉ diễn ra trong một ngày,, 

nhưng được hi vọng sẽ mang lại những tác động lớn hơn, nhờ vào sự tuyên truyền rộng rãi của 

gần 1000 người tham dự về tầm quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm và 

môi trường sống của chúng tại Việt Nam. Ví dụ như Sao La – một loài động vật có vú được 

phát hiện tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 20, không chỉ có giá trị lớn về đa dạng sinh học trên thế 

giới và Việt Nam, mà còn biểu trưng cho vẻ đẹp riêng biệt của đất nước chúng ta”. 

 

Thông tin chi tiết về Chương trình “Cùng đạp xe vì môi trường xanh” (Green Bike 2015) có thể 

tìm thấy tại địa chỉ: http://www.amchamvietnam.com/events/green-bike-2015/ 

 

http://www.amchamvietnam.com/events/green-bike-2015/


 

THÔNG TIN DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN 

1. Ngày Môi trường Thế giới 

Ngày Môi trường Thế giới được sáng lập bởi Đại hội đồng Liên hiệp quốc năm 1972, đánh dấu ngày 

khai mạc Hội nghị Stockholm về Môi trường và Con người. Vào năm 1973 ngày Môi trường Thế giới 

đầu tiên được tổ chức; và từ đó ngày này đều được chào đón mỗi năm bởi các quốc gia khác nhau và 

những chủ đề khác nhau. Thêm nữa, ngày Môi trường Thế giới được xem như một phương thức chủ 

đạo nhằm đối phó với những thách thức về môi trường bao gồm biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, 

thiên tai, xung đột, các chất gây hại, quản trị về môi trường, quản lý hệ thống sinh học và sử dụng tài 

nguyên hiệu quả. Với hơn 100 quốc gia, ngày này được xem là “sự kiện của người dân” nhằm thực hiện 

những hành động thiết thực cho môi trường, tập hợp những hành động nhỏ thành sức mạnh tập thể có 

khả năng tạo ra những tác động mạnh mẽ tích cực trên toàn cầu.  

Website: http://www.unep.org/wed/about.asp 

 

2. Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) 

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam là một tổ chức độc lập của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và 

quốc tế. Với gần 500 công ty hội viên và hơn 1.000 đại diện hoạt động đa dạng trong lĩnh vực sản xuất, 

vận tải, hậu cần, du lịch và các dịch vụ chuyên nghiệp. Mục tiêu của AmCham Việt Nam là thúc đẩy 

hoạt động thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 1996, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại 

Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Thương mại Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. AmCham Việt Nam, chi 

hội Thành phố Hồ Chí Minh còn là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết 

về AmCham Việt Nam có tại: http://www.amchamvietnam.com/30447097/ 

 

3. Intel Products Vietnam 

Intel (NASDAQ: INTC) là tập đoàn hàng đầu thế giới về các cải tiến mới trong máy tính. Intel thiết 

kế và xây dựng các công nghệ thiết yếu làm nền tảng cho các thiết bị máy tính trên thế giới. Thông tin 

chi tiết về Intel có tại trang web newsroom.intel.com. 

 

4. WWF Việt Nam 

Là tổ chức tiên phong trong việc bảo tồn thiên nhiên, WWF hoạt động ở 100 quốc gia và được hỗ 

trợ bởi 1.1 triệu thành viên tại Hoa Kỳ và gần 5 triệu trên toàn cầu. Phương thức hoạt động đặc trưng 

cấu thành bởi sự kết nối toàn cầu với nền tảng khoa học, đòi hỏi hành động ở mọi cấp độ từ địa phương 

đến toàn cầu, và đảm bảo việc đưa ra các giải pháp tiên phong đáp ứng nhu cầu của cả con người và tự 

nhiên. 

Website: http://vietnam.panda.org/en/ 

 

 

 

http://www.unep.org/wed/about.asp
http://www.amchamvietnam.com/30447097/
http://newsroom.intel.com/
http://vietnam.panda.org/en/


 

5. Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng Lãnh sự quán là cơ quan đại diện ngoại giao của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ tại thành phố Hồ 

Chí Minh. Tổng Lãnh sự cung cấp đa dạng các dịch vụ, bao gồm Trung tâm Hoa Kỳ, thị thực và dịch 

vụ lãnh sự, tiếp cận và xúc tiến thương mại và đầu tư, v.v. Chính phủ Hoa Kỳ cũng hỗ trợ nhiều chương 

trình giúp đỡ hoạt động bảo tồn môi trường hoang dã và tự nhiên trên toàn Việt Nam. 

Website: http://hochiminh.usconsulate.gov/ 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC: 

Cô Uyên Hồ – Giám đốc Đối ngoại – Intel Products Việt Nam 

Điện thoại: 0837363166    Di động: 0913778216 

Email:  uyen.ho@intel.com 

Địa chỉ:  Intel Products Vietnam - Lô I2, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9, HCMC 

 

Cô Lily Nguyễn - Trưởng phòng Sự kiện AmCham Việt Nam 

Điện thoại:       08 3824 3563       Di động:  0976 882 688  

Email:   lily.nguyen@amchamvietnam.com 

Địa chỉ:       Văn phòng AmCham Việt Nam 

Suite 323, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM 

*********** 
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