
  

 

  

Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật Bản, 

Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được bán đến 

hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới. 
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Bridgestone Việt Nam trao tặng thùng rác thông minh cho  

Công Viên Nước Đầm Sen 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2017 – Sau hàng loạt sự kiện trao tặng thùng rác 

thông minh tại TP. HCM, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế vốn nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng 

đồng, Bridgestone Việt Nam đã phối hợp cùng Toyota Hùng Vương trao tặng 10 thùng rác thông 

minh cho Công Viên Nước Đầm Sen. 

 

Với sự sáng tạo không ngừng, Bridgestone Việt Nam đã “biến” thùng rác từ một vật dụng tưởng 

chừng rất thông thường trở thành một sản phẩm đa năng, tiện ích, thẩm mỹ và thiết thực. Với 

thông điệp “Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành”, hoạt động trao tặng thùng rác thông minh 

tại Công Viên Nước Đầm Sen của Bridgestone Việt Nam tiếp tục thể hiện lời cam kết trách nhiệm 

với môi trường, mang đến cuộc sống an lành cho thế hệ hôm nay và tương lai. 

 

   
Bridgestone Việt Nam phối hợp cùng Toyota Hùng Vương tặng 10 thùng rác thông minh cho 

Công Viên Nước Đầm Sen 

 

Là một trong những khu du lịch nước đặc sắc nhất Việt Nam, Công Viên Nước Đầm Sen được ví 

như một ốc đảo xanh mát tọa lạc ngay giữa lòng thành phố. Với 36 thiết bị trò chơi dưới nước 

hiện đại cùng một hồ tạo sóng mát lạnh rộng 3.000m2, công viên đón hơn nghìn lượt khách mỗi 

ngày. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng thùng rác tại công viên cũng như lượng rác thải ra hàng ngày 

rất lớn. 

 

Thực tế, vẫn còn một số người dân cũng như du khách chưa có ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi 

quy định. Lượng rác thải không được thu gom, xử lí kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, mà 
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những khu vui chơi như Công Viên Nước Đầm Sen chịu ảnh hưởng trước tiên, từ đó ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe du khách và người dân. Công viên đã được trang bị hệ thống thùng rác 

nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của du khách. Chương trình trao tặng thùng rác thông minh 

của Bridgestone Việt Nam là hành động mang tính thiết thực, hỗ trợ hiệu quả cho việc xử lí rác 

thải của công viên. 

 

Thùng rác thông minh có khả năng phân loại rác, giúp tiết kiệm thời gian cho khâu xử lí rác thải, 

đồng thời nâng cao ý thức phân loại rác của du khách và người dân. Vỏ thùng rác có khả năng 

chiếu sáng do dán decal phản quang giúp du khách dễ dàng nhận diện, bỏ rác đúng nơi quy định, 

dù là trong điều kiện chiều tối thiếu sáng. Diện tích lòng thùng chứa lớn hơn, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu tiếp nhận rác của công viên. Đặc biệt, màu xanh mát mắt của thùng hài hòa với cảnh 

quan của công viên, tăng tính thẩm mỹ, nâng tầm đẳng cấp của Công Viên Nước Đầm Sen. Màu 

xanh của thùng rác như lời nhắc nhở du khách và người dân: Hãy bỏ rác đúng nơi quy định, vì 

một môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

 

  
Thùng rác thông minh đặt tại Công Viên Nước Đầm Sen có khả năng phân loại rác và decal phản 

quang 

 

Ông Hiroyuki Saito - Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam chia sẻ về chương trình: “Với phương 

châm ‘Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo’ từ Tập đoàn, Bridgestone Việt Nam xem nhiệm vụ 

đồng hành cùng các hoạt động bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động cộng đồng thiết 

yếu của chúng tôi. Từ tháng 04/2017 đến nay, Bridgestone Việt Nam đã trao tặng gần 200 thùng 

rác thông minh tại TP.HCM, Đà Nẵng, Huế. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn kêu gọi ý 

thức của người dân, đặc biệt là du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng thành 

phố ngày càng trở nên sạch - đẹp - văn minh. Đồng thời hy vọng các doanh nghiệp, đối tác chiến 
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lược sẽ cùng chung tay với Bridgestone Việt Nam vì hoạt động ý nghĩa này trong tương lai.” 

 

  
Bridgestone Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong việc áp 

dụng các sáng kiến công nghệ vì môi trường 

 

Ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám Đốc Công Viên Nước Đầm Sen cũng chia sẻ: “Từ trước đến nay, 

chúng tôi luôn muốn phổ biến đến toàn thể nhân viên cũng như du khách thông điệp ‘mắt thấy 

rác, tay nhặt ngay’, giữ cho môi trường sạch đẹp, trong lành và tiết kiệm tài nguyên. Chúng tôi 

rất cảm kích sự hỗ trợ của Bridgestone Việt Nam và Toyota Hùng Vương ngày hôm nay. Hy vọng 

sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các bạn vì một tương lai xanh sạch hơn.” 
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