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TÁC PHẨM DỰ THI 

CUỘC THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

Đơn vị: Hội LHTN Việt Nam Phường 11-Q12 

• Ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người, gây ra các bệnh hiểm nghèo, tăng gánh nặng y tế, gia tăng thiên 

tai (lũ lụt, hạn hán) ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ 

sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên,... Nó còn 

gây ra thiệt hại nặng nề về kinh tế, mỹ quan đô thị bị giảm sút dẫn đến nền 

du lịch kém phát triển. 

• Hiện nay ô nhiễm môi trường không khí gây ra những trận mưa axit, thủng 

tầng ozon, tăng hiệu ứng nhà kính làm Trái đất nóng lên. Sinh ra các bệnh 

đường hô hấp, ung thư da. 

• Ô nhiễm môi trường nước gây ra các hủy diệt các sinh vật trong nước, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Làm thiếu nguồn nước ngọt 

cho sinh hoạt hằng ngày, cạn kiẹt nguồn nước ngầm. 

• Ô nhiễm môi trường đất làm thực vật được trồng trên nguồn đất đó sẽ bị 

bệnh, khi con người ăn vào sẽ mang theo mầm bệnh. Gây hậu quả nghiêm 

trọng đến sức khỏe con người, động thực vật sẽ bị thu hẹp. 

(i) Biện pháp cải thiện giảm ô nhiễm môi trường không khí 

• Khuyến khích người dân đi lại bằng các phương tiện công cộng để giảm 

thiểu ùn tắc và phương tiện tham gia giao thông, qua đó làm giảm mật độ 

khói bụi và các chất thải do quá trình đốt cháy nhiên liệu xăng dầu trong 

không khí, nhất là vào giờ cao điểm. 

• Tạo ra các diện tích cây xanh lớn hoặc nhỏ trong thành phố, nhà ở và các 

khu chung cư, thiết lập các dải cây xanh nối liền các khu vực khác nhau của 

thành phố, nhất là các khu vực, tuyến phố có nhiều phương tiện qua lại và 

hay xảy ra tình trạng ùn tắc. 

• Hãy tắt quạt, đèn và mọi thiết bị điện khác khi bạn đi ra ngoài. Điều này là 

bởi rất nhiều nhiên liệu hóa thạch được đốt cháy để tạo ra điện năng cho 

mọi người sử dụng. TạiViệt Nam, nhiệt điện đóng vai trò chủ đạo trong hệ 

thống điện quốc gia. Nếu tất cả mọi người cùng tiết kiệm điện, lượng điện 

được tiêu thụ sẽ giảm đi đáng kể. Khi đó, lượng nhiên liệu hóa thạch bị đốt 

cháy cũng giảm xuống. Và lâu dài, chắc chắn chất lượng môi trường không 

khí sẽ được cải thiện. 

 

(ii) Biện pháp cải thiện giảm ô nhiễm môi trường đất 
• Giảm thiểu rác thải ra môi trường đất, cần cấm tuyệt đối việc xả thải các 

loại chất thải chưa qua xử lý cẩn thận, chất thải sinh hoạt, chất hóa học ra 

ngoài gây ô nhiễm môi trường đất 

• Thực hiện tăng năng suất nông nghiệp bằng cách áp dụng nhiều loại gen 

chống chịu bệnh tật, sâu hại tốt, cho sản lượng cao để tránh việc phải sử 
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dụng thuốc hóa học hàm lượng cao. Đồng thời, giúp các loại cây có khả 

năng chống chọi, thích nghi được với cả những dạng thời tiết cực đoan, duy 

trì tính phì nhiêu cho đất trồng. Nên áp dụng những phương pháp trồng cây 

đan xen giữa cây hàng năm và những cây lâu năm. 

Phải thường xuyên thực hiện cải thiện môi trường sống xung quanh và bảo 

vệ chúng luôn sạch sẽ. Hãy thực hiện giảm thiểu rách thải, loại bỏ các chất 

hóa học, phân khoáng để bảo vệ môi trường đất, nước. 

Rác thải nhựa chính là loại rác thải khó phân hủy và hiện hữu ở khắp mọi 

nơi. Bạn nên tránh việc sử dụng nhựa, các sản phẩm từ nhựa như túi nilon, 

đồ dùng bằng nhựa,…Bạn có thể thay thế chúng bằng cách đựng đồ đạc 

vào các thùng giấy, túi vải để bảo vệ môi trường. 

(iii) Biện pháp cải thiện giảm ô nhiễm môi trường nước 

• Cần tuyên truyền, thúc đẩy người dân nâng cao ý thức cộng đồng để chung 

tay giữ sạch nguồn nước bằng các cách đơn giản như không xả rác nơi công 

cộng, không xả chất thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, không sử dụng 

chất thải tươi làm phân bón. Hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất, 

để bảo vệ nguồn nước sạch vì nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với 

con người 

• Không sử dụng nước sạch một cách phí lãng phí. Khi đang đánh răng hay 

rửa chén thì không nên xả nước liên tục gây lãng phí mà cần phải hứng 

nước ra ly để súc miệng, hứng ra thau, chậu để giặt đồ. 

• Cần thiết nên kiểm tra và bảo dưỡng cải tạo lại những đường ống dẫn nước 

hay những bể chứa nước, nhằm chống sự thất thoát của nước. Đối với việc 

tưới cây, rửaxe, quét sân,…thì nên sử dụng nguồn nước mưa thì sẽ tiết 

kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch 

• Đối với việc xử lý chất thải của người và động vật, cần phải có những kế 

hoạch thu gom với hố ủ vệ sinh hợp lý, tránh trường hợp xả tràn lan ra 

ngoài gây ô uế và mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường 

(iv) Đối với việc xử lý chất thải sinhhoạt 

• Đối với rác hữu cơ ở mỗi gia đình, khu tập thể hoặc nơi công cộng cần phải 

có những phương tiện chứa rác có nắp đậy kín, đủ sức chứa. Bên cạnh đó 

cũng cần có những biện pháp xử lý hợp vệ sinh để bảo vệ nguồn nước 

sạch, tránh gây ô nhiễm. 

 

 

  


