
  

 

  

 

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 đưa công nghệ cảm biến vào thùng rác  

vì “Đường sạch, phố xanh – cuộc sống an lành” 
 

TP. Hồ Chí Minh, 22/04/2018 – Hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 2018 do Công ty TNHH Kinh 

Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bridgestone Việt Nam) phối hợp với Khu quản 

lý giao thông đô thị số 1 tổ chức đã diễn ra tại Dinh Độc Lập. Trong khuôn khổ chương trình, 

Bridgestone Việt Nam đã đạp xe vì môi trường và chính thức trao tặng 50 thùng rác thông minh cho 

Thành phố. Đặc biệt, trong đó có 30 thùng rác được ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh nhờ 

năng lượng mặt trời, giúp đèn báo phát sáng khi rác đã đầy và phát ra âm thanh khi nhận rác. Đây là 

một hành động thiết thực và ý nghĩa của Bridgestone Việt Nam trong năm 2018 nhằm tiếp nối hành 

trình vì “Đường sạch, phố xanh – Cuộc sống an lành” cho người dân Việt Nam. 

 

Bridgestone trao tặng 50 thùng rác thông minh, trong đó có 30 thùng rác cảm biến cho 

Khu quản lý giao thông đô thị số 1 vào ngày 22/04/2018 vừa qua.  

 

Thùng rác “Cảm Biến” - Công nghệ cao phục vụ cho cuộc sống con người 

 

Xuất phát từ mong muốn khuyến khích, tạo động lực cho người dân Việt Nam nâng cao ý thức bảo 

vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, từ nhiều năm qua, Bridgestone Việt Nam đã không ngừng nỗ lực 

tìm tòi và nghiên cứu những vật dụng hữu ích cho cộng đồng, góp phần mang đến những trải nghiệm 

mới lạ, hấp dẫn hơn cho mọi người khi chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.  

 

Sau thử nghiệm thành công “Thùng rác thông minh” năm 2017 và nhận được nhiều phản hồi góp ý 
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tích cực từ cộng đồng. Năm nay, Bridgestone Việt Nam chính thức vươn một bước tiến dài hơn khi 

ứng dụng công nghệ cảm biến vào thùng rác thông minh, tạo thành thùng rác “Cảm Biến”, một đột 

phá lớn trong lộ trình các dự án vì môi trường. Thùng rác “Cảm Biến” có dung tích 120 lít, bao gồm 2 

lớp vỏ và ruột bằng nhựa composite đúc nguyên khuôn, dễ lau chùi và bền bỉ. Phía trên gắn bộ phận 

năng lượng mặt trời, khi ánh nắng đi qua tấm pin mặt trời sẽ được biến đổi thành điện năng và được 

tích trữ vào bình ắc quy bên trong thùng rác, điện năng này sẽ được truyền tải ra bộ cảm biến nằm ở 

mặt trong của thùng rác. Bộ cảm biến này có 2 công dụng là khi rác đầy, đèn báo sẽ phát sáng và phát 

ra âm thanh “Cảm ơn” khi nhận rác. Thời gian sạc đầy lượng pin trong thùng dưới điều kiện thời tiết 

nắng là 5 giờ. Với những nỗ lực không ngừng, Bridgestone Việt Nam mong muốn mang đến “Thùng 

rác thông minh” đúng nghĩa cho người Việt Nam. 

Thùng rác cảm biến sử dụng nguồn năng lượng sạch – năng lượng mặt trời để phát tín hiệu báo đầy 

và âm thanh “cảm ơn” sau khi được nhận rác. 

 

Bên cạnh 30 thùng rác “Cảm Biến” được trao tặng, Bridgestone còn tiếp tục trao tặng thêm 20 thùng 

rác thông minh tiêu chuẩn cho Thành phố. 

 

Nỗ lực vì Đường Sạch, Phố Xanh – Cuộc sống An lành 

 

Từ những ngày đầu tiên có mặt ở Việt Nam, chúng tôi nhận biết mức độ quan trọng của các vấn đề 

môi trường đang diễn ra ở đây. Từ năm 2014 đến nay, chúng tôi đã cùng các cơ quan ban ngành, các 

đối tác chiến lược, các tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Trái Đất” 

và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành 

phố. 
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Bên cạnh đó, nhiều mô hình hoạt động cộng đồng mới lạ, hấp dẫn đã được Bridgestone Việt Nam 

biến thành hiện thực để hoạt động bảo vệ môi trường của người dân trở nên lý thú và thiết thực hơn. 

Có thể kể đến thùng rác thông minh được trang bị thêm sạc điện thoại, tận dụng nguồn nước từ rác 

thải để trồng cây, xe đạp lọc nước vừa giúp cải thiện sức khoẻ, vừa giúp lọc sạch nguồn nước xung 

quanh, và đến năm 2018, là thùng rác cảm biến tương tác hai chiều với người dùng. 

 

Qua quá trình triển khai trong những năm vừa qua, thông điệp “Đường Sạch, Phố Xanh – Cuộc sống 

An lành” đã dần dần lan toả sâu rộng, trở thành một phần trong suy nghĩ và hành động của người 

dân. Đây là một tín hiệu rất tích cực để Bridgestone Việt Nam có thể hy vọng vào những sự thay đổi 

trong tương lai của môi trường tại Việt Nam.  

Đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường Đại học trên địa bàn thành phố tham gia chương 

trình đạp xe đồng hành vì môi trường do Bridgestone tổ chức, giúp lan tỏa rộng rãi thông điệp: 

“Đường sach, Phố xanh – Cuộc sống an lành”. 

 

Bà Dương An Giang - Tổng quản lý cấp cao Bridgestone Việt Nam chia sẻ: “Đặt trách nhiệm bảo vệ 

môi trường lên hàng đầu, Bridgestone luôn chủ động theo sát những ý kiến phản hồi từ cộng đồng để 

đưa ra những cải tiến mới cho các sản phẩm, phù hợp với thực tế nhưng vẫn đảm bảo được công 

năng và thẩm mỹ. Thùng rác thông minh biết nói cảm ơn và phát tín hiệu báo đầy là thành quả của 

quá trình nghiên cứu và cải tiến, tạo động lực và hứng thú cho mỗi lần vứt rác nhằm góp phần nâng 

cao ý thức cộng đồng. Bên cạnh sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành và cộng đồng, Bridgestone Việt 

Nam hy vọng trong tương lai sẽ tạo thêm nhiều đột phá, hướng đến việc chung tay xây dựng Việt 

Nam hiện đại và văn minh.” 
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