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TUYÊN TRUYỀN ĐỂ RÁC ĐIỆN TỬ ĐỘC HẠI ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH 

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong 

các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tuyên truyền, 

giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành động thân thiện với môi trường 

của đoàn viên, thanh niên; Đặc biệt trong phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng 

văn minh trường học không có rác thải điện tử độc hại. 

I. HIỆN TRẠNG 

Bao quanh chúng ta là vô vàng thiết bị có sử dụng pin như điện thoại, đồng hồ, 

điều khiển từ xa, xe đạp điện… Mỗi tháng, số lượng pin đã qua sử dụng trên cả nước 

là rất lớn, trong khi số lượng các thiết bị điện tử ngày càng có xu hướng tăng nhanh. 

Thông thường, khi pin không còn giá trị sử dụng, chúng ta có thói quen bỏ chung với 

rác sinh hoạt mà không được xử lý. 

II. NGUY HẠI CỦA RÁC THẢI ĐIỆN TỬ 

- Nếu chôn lấp, các kim nặng (chì, thủy ngân…) thấm vào đất và nước ngầm, 

gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Dẫn đến phá hủy các loại cây trồng và khi chúng ta 

uống phải nguồn nước bị ô nhiễm sẽ gây hại đến não, gây mục xương, thiếu canxi, 

thiếu máu, suy gan, suy thận… 

- Khi đốt, pin có thể gây nổ, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành 

khói độc, hay chất độc đọng lại trong tro gây ô nhiễm không khí.  

III. GIẢI PHÁP 

Việc phân loại rác điện tử và để đúng nơi quy định và xử lý riêng là cần thiết để 

đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, thể hiện nếp sống văn minh, tác phong công 

nghiệp. 

IV. VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN 

Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ phải gương mẫu đi đầu trong việc để rác thải độc 

hại đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác tại nguồn, là lực lượng tiên phong 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ mọi người xung quanh tham gia thay 

đổi thói quen sử dụng và phân loại rác tại nguồn, cùng chung tay hành động xử lý rác 

thải điện tử. 
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