
 

BÀI DỰ THI 

Ý tưởng xanh vì thành phố an lành 

Đề tài: Áp dụng các ý tưởng vào thực hiện chức trách nhiệm vụ công 

việc thực tế 

Trong những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hội nhập và 

phát triển, nhu cầu cuộc sống được nâng cao và vấn đề môi trường cũng được quan 

tâm. Bản thân là một công dân của đất nước với nhận thức của người trẻ tuổi và đã 

được đào tạo về kiến thức môi trường, cùng với nhiệm vụ là Chi hội trưởng Chi hội 

Khu phố 4 đã áp dụng các ý tưởng, cách làm hay để tuyên truyền đến các bạn hội 

viên, các em thiếu nhi và người dân về bảo vệ môi trường làm tăng mỹ quan đô thị, 

cải thiện môi trường sống của người dân. 

Cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra chỉ thị 19-

CT/TU về cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra 

đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” cùng đó là Kế hoạch 

triển khai Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Bản thân đã tham mưu Đảng 

ủy, Ủy ban nhân dân phường 4 phối hợp các đoàn thể thực hiện lễ ra quân phát 

động phong trào, thành lập lực lượng tuyên truyền viên và các đội xung kích để 

tuyên truyền và tiến hành các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, bôi xóa quảng cáo để giữ 

gìn vệ sinh khu vực dân cư. Phối hợp thực hiện ra quân bôi xóa quảng cáo, rao vặt, 

quét dọn xung quanh nhà, trồng cây xanh phối hợp thực hiện “15 Phút vì thành phố 

văn minh sạch đẹp”. Tham mưu Ủy ban nhân dân phường thiết kế các sản phẩm 

tuyên truyền làm quà tặng với các vật liệu thân thiện với môi trường như: áo môi 

trường, túi vải, miếng rửa chén bằng xơ mướp, nón bảo hiểm, chai thủy tinh, bình 

giữ nhiệt để tuyên truyền về phân loại rác, giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng mộ t 

lần. 

Cũng trong năm 2019, bản thân tôi đã tham mưu tổ chức 3 đợt thu gom chất 

thải nguy hại và chất thải cồng kềnh hộ gia đình bằng phương thức  đổi chất thải 

nguy hại lấy quà với các hình thức tuyên truyền như: treo băng rôn ở các tuyến 

đường chính có nhiều người qua lại và phát thông báo đến từng Tổ dân phố về cách 

thức đổi quà cũng như thời gian thực hiện, phối hợp với các ban ngành đoàn thể 

đăng tin trên các trang Facebook cá nhân, Facebook và Zalo của Hội Liên hiệp 

Thanh niên phường,… những cách làm này đã mang lại hiệu quả, giúp thông tin 

tuyên truyền tiếp cận đến hội viên và người dân tiếp cận dễ dàng hơn. 

Hưởng ứng phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận lần 

thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến 

tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phối hợp với HLHTN phường tiến hành trồng cây 

xanh tại nhà 173A Hà Tôn Quyền bằng các chai nhựa đã qua sử dụng; trao tặng cây 

xanh cho các hộ dân tự chăm sóc tại tuyến đường Đào Nguyên Phổ và hẻm 78 Tân 

Khai; vẽ tranh tuyên truyền về chủ đề “Bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn 

minh” tại bờ tường bên hông nhà 135 Hà Tôn Quyền và 54A Thuận Kiều với chiều dài 

16m, cao 2m; tạo khu vườn trồng rau xanh tại trụ sở Ban chỉ Huy quân sự phường,… 

Họ và tên: Hoàng Thị Hoa – Chi hội trưởng chi hội KP4 

Đơn vị: Hội Liên hiệp Thanh niên phường 4 
 



Các công trình này nhằm vận động người dân cùng chung tay với chính quyền địa 

phương thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo mảng xanh cho môi trường 

sống trong lành hơn, cũng như thể hiện sự gắn bó khăng khít giữa nhân dân và chính 

quyền. 

Làm tuyên truyền viên về chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

đến các em thiếu nhi trên địa bàn phường, khuyến khích, hướng dẫn các em thiếu nhi 

thực hiện làm các sản phẩm tái chế trong các buổi sinh hoạt giúp các em hiểu rõ hơn 

về tác dụng của các đồ vật dù đã bỏ đi nhưng vẫn còn có thể tái sử dụng, giúp các em 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. (Đính kèm các hình ảnh thực hiện tuyên 

truyền) 

 

  

Chi đoàn Khu phố 4  phối hợp Ban điều 

hành Khu phố trao 20 chậu cây xanh cho 

các hộ dân tại hẻm 78 Tân Khai chăm sóc 

Tích cực tham gia các hoạt động bôi xóa quảng cáo, dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn 



  

Tuyên truyền phân loại rác và hướng dẫn thiếu nhi tái chế các vật liệu bằng nhựa, giấy và khuyến khích 

các em trồng, chăm sóc cây xanh 



 

Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền và thực hiện triển khai chương trình đổi chất thải nguy hại nhận 

quà đến người dân, đoàn viên và hội viên trên địa bàn 


