
  

 

  

 

Về Tập Đoàn Bridgestone: 
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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. 

 

 

   
Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe 
Bridgestone Việt Nam 

Lầu 9, Tòa nhà Bảo Việt 

233 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088 

Website:  http://www.bridgestone.com.vn 
Hotline 1900 54 54 68  
     

Bridgestone Việt Nam tài trợ Thùng rác thông minh cho  

quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng nhằm hướng đến  

xây dựng đô thị sạch – đẹp – văn minh 
 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2017 – Sau hoạt động tài trợ thùng rác thông minh cho TP. 

Hồ Chí Minh, được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, Bridgestone Việt Nam tiếp tục 

đến với thành phố biển xinh đẹp và năng động Đà Nẵng và trao tặng 50 thùng rác thông 

minh cho Ủy ban nhân dân quận Hải Châu. Với mong muốn ngày càng nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường của người dân Việt Nam, Bridgestone đã không ngừng nghiên cứu và đưa ra 

những ý tưởng sáng tạo để “biến” thùng rác từ một vật dụng bình thường trong cuộc sống 

thành một sản phẩm đa năng, tiện ích, và có tính thẩm mỹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgestone Việt Nam đã trao tặng 50 thùng rác thông minh cho Ủy ban nhân dân quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng 

 

Cụ thể, bên cạnh những tính năng tương tự như thùng rác thông minh ở TP.HCM như phân 

loại rác, lọc nước trồng cây, chiếu sáng bằng decal phản quang, thùng rác thế hệ mới được 

bàn giao cho quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng còn được thiết kế đặc biệt bằng việc sử 

dụng năng lượng mặt trời để tạo nguồn điện sạc pin điện thoại. Ngoài ra, thùng rác lần này 

sẽ được thay đổi chất liệu từ thép sơn tĩnh điện sang nhựa composite đúc khuôn để tăng sự 

bền bỉ và thách thức với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung. Diện tích 

lõi chứa bên trong cũng được thiết kế rộng hơn để chứa được khối lượng rác lớn hơn.  
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Cụ thể, bên cạnh những tính năng tương tự như thùng rác thông minh ở TP.HCM thùng rác 

thế hệ mới được bàn giao cho quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng còn được thiết kế đặc biệt 

bằng việc sử dụng năng lượng mặt trời để tạo nguồn điện sạc pin điện thoại 

 

Với việc trao tặng những thùng rác thông minh cho quận Hải Châu, Bridgestone mong muốn 

đồng hành với chính sách, chủ trương của địa phương, kêu gọi ý thức của người dân, đặc 

biệt là khách du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố ngày càng 

trở nên sạch - đẹp - văn minh. Những chiếc thùng rác đa tính năng được trang bị ở các 

tuyến đường và các khu công viên công cộng của trung tâm thành phố sẽ tăng mỹ quan và 

hiện đại của đô thị, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng, phát triển một thành phố 

du lịch ngang tầm với các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Đây cũng là hoạt động 

đầy ý nghĩa giúp thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng trở nên đẹp hơn, 

khang trang hơn để tự tin chào đón sự kiện  “Hội nghị Cấp cao APEC 2017” được tổ chức tại 

Đà Nẵng vào tháng 11/2017. 

 

Nối tiếp Đà Nẵng, dự kiến Bridgestone sẽ tiếp tục “Bắc tiến” triển khai dự án này đến với 

người dân để giúp trung tâm thành phố ở khu vực phía Bắc cải thiện về số lượng cũng như 

chất lượng của hệ thống thùng rác công cộng.  

 

Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam, ông Hiroyuki Saito chia sẻ: “Đúng như thông điệp ý 

nghĩa của chương trình “Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành”, Bridgestone mong 

muốn tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường bằng việc đóng góp nhiều sáng kiến 

công nghệ hơn nữa như những chiếc thùng rác thông minh, đa năng, có chức năng sạc pin 

điện thoại bằng năng lượng mặt trời. Đây cũng là hoạt động có tính truyền thống vì cộng 
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đồng của Bridgestone trong suốt nhiều năm vừa qua để góp phần vào sự phát triển bền 

vững của Việt Nam cho hiện tại và tương lai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những chiếc thùng rác đa tính năng được trang bị ở các tuyến đường và các khu công viên 

công cộng của trung tâm thành phố sẽ tăng mỹ quan và hiện đại của đô thị 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, xin vui lòng truy cập website: 

https://www.bridgestone.com.vn/vi 
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