Hội thi “Phụ nữ với công tác Bảo vệ Môi trường”.
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Ngày 17/7/2013 tại Hội trường thành đoàn Nha Trang, số 18 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha
Trang; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ với công tác Bảo vệ
Môi trường”. Tham dự Hội thi là các cán bộ, hội viên, phụ nữ xã/phường; tuyên truyền viên bảo
vệ môi trường; ban chủ nhiệm/ thành viên câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”; hội
phụ nữ của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Hội thi gồm các phần
thi: chào hỏi, kiến thức, tài năng, thuyết trình. Các đội đã mang đến Hội thi các tiết mục sinh
động: tiểu phẩm, hát, hò vè, thuyết trình…, tập trung vào các kiến thức về môi trường: biến đổi
khí hậu, sự tác động của biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường (môi trường
nước, không khí…) và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ cộng đồng. Đặc biệt
các câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa
bàn tỉnh Khánh Hoà đã truyền tải thông điệp đến người xem tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí,
bảo vệ môi trường khi hạn chế sử dụng túi ni lông và điểm nổi bật là từ những thứ rác thải người
ta tưởng chừng thải bỏ có thể tái sử dụng và thiết kế thành các bộ quần áo thời trang hiện đại,
mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày.
Kết quả Hội thi: Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Nha Trang đạt giải nhất; Hội liên hiệp phụ nữ
huyện Vạn Ninh đạt giải nhì; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cam Ranh và huyện Diên Khánh
đồng giải ba; Hội liên hiệp phụ nữ các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh
Hoà đạt giải khuyến khích.
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