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TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

 

Mô hình “Cải tạo điểm đen về rác thải thành vườn rau phụ nữ” 

(gửi đính kèm video clip hình ảnh thực hiện) 

 

I. Thông tin cá nhân/nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức: Hội liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái, Quận 2. 

2. Mô tả tổ chức 

Quá trình hình thành 

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 

Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu và 

hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. 

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông 

nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nữ 

Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn bị 

kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam 

có bản sắc và phong cách riêng: Là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên 

cường dũng cảm, là những người lao động trí óc và lao động chân tay cần cù, 

sáng tạo, thông minh, người nghệ sĩ bảo vệ, giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh 

hoa văn hóa dân tộc, là người chủ gia đình: dịu hiền, đảm đang, trung hậu, người 

sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. 

Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, 

bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi 

với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông 

đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn nhiều 

phụ nữ nổi tiếng khác tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như: Hoàng 

Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai,... 

Vào những năm 1927-1930, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành 

và thu hút đông đảo tầng lớp như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương 

tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ: Phụ nữ phản đế, 

Đồng minh phụ nữ hiệp hội, Hội phụ nữ giải phóng,... và hình thành nên nhiều 

nhóm phụ nữ: 

Năm 1927 nhóm chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn 

Thị Thủy và ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia thanh niên cách 

mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ chức học nghề đăng ten 

gồm 30 chị vừa học nghề vừa học chữ. 
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Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, 

Hùynh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh. 

Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng chị Nguyễn Thị Phúc, 

Nguyễn Thị An tham gia sinh hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị 

Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ giải phóng ở Vinh. 

Năm 1930 thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An có 6.066 chị tham gia 

phụ nữ giải phóng, ở Hà Tĩnh có 6.880 chị cùng nhân dân đấu tranh thành lập 

chính quyền Xô Viết ở trên 200 xã (Nghệ An) và 172 xã (Hà Tĩnh), 600 công 

nhân ở nhà máy diêm Bến Thủy bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, 

giảm thuế (nhà máy có 90% là nữ).  

Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu 

tranh của trên 4.000 nông dân ở 2 huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng 

ngàn phụ nữ tham gia. 

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sảng Đông Dương thành lập – trong cương 

lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”, Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ 

là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng 

phụ nữ, gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ 

nữ. Đảng đặt ra: phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông 

hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham 

gia cách mạng. chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức 

được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai 

trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải 

phóng phụ nữ. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ 

thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng 

lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. 

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên 

đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. 

Từ những tổ chức tiền thân cho đến ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ 

nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, 

góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Chức năng 

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các 

tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. 

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước;vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. 
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Nhiệm vụ 

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm 

chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; 

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng 

Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ 

phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải 

thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; 

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát 

việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình 

và trẻ em; 

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; 

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ 

trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình. 

3. Thông tin liên hệ:  

- Hội liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái, Quận 2 

- Địa chỉ: Số 707 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2. 

Điện thoại: 0366435765 (đồng chí Nguyễn Thanh Khuyên - Chủ tịch Hội 

liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái) 

II. Thông tin về ý tưởng/hoạt động/mô hình dự thi. 

1. Tên mô hình: Cải tạo điểm đen về rác thải thành vườn rau phụ nữ. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020 đến nay. 

3. Địa điểm thực hiện: Dự án trường Trung học chất lượng cao Cát Lái 

(địa chỉ đầu đường 13, khu phố 1, phường Cát Lái). 

4. Thông tin tham khảo: Clip về hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi 

trường, trong đó nổi bật là ý tưởng cải tạo điểm đen về rác thải thành vườn rau 

phụ nữ. 

5. Mô tả chi tiết. 

Mục đích:  

- Thiết thực hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như đẩy mạnh Thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban 

Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 08 của Quận ủy quận 2, Kế hoạch số 226 

của Đảng ủy phường Cát Lái về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố 
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Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm 

ngập nước”.  

- Tình trạng khí hậu ngày càng khắc nghiệt, ô nhiễm môi trường xảy ra 

trên diện rộng, đặc biệt rác thải vứt bừa bãi không đúng quy định chiếm khối 

lượng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống của người dân, 

gây mất mỹ quan đô thị. Tại phường Cát Lái có dự án trường trung học Phổ 

thông chất lượng cao Cát Lái, đường 13, khu phố 1, phường Cát Lái, Quận 2 tồn 

tại một bãi rác lưu cửu lớn với đất đá, túi nilong, hộp xốp, chai nhựa và cỏ dại 

gây ô nhiễm môi trường, mặc dù phường đã kêu gọi, dựng rào chắn nhưng vẫn 

không giảm thiểu được rác thải do người dân kém ý thức vẫn quăng vào làm ô 

nhiễm môi trường, Hội liên hiệp phụ nữ phường đã huy động các nguồn lực xóa 

điểm đen về rác và trồng rau sạch. 

Điểm nổi bật: Trước thực trạng tồn tại bãi rác lưu cửu trên, được sự quan 

tâm, ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo phường và các cơ quan đơn vị, Hội 

LHPN phường Cát Lái đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn cùng 

chung tay thu gom rác, phát quang bụi rậm, xới đất để trồng rau sạch. Người dân 

thấy việc làm có ý nghĩa nên chung tay, người góp cây giống, người góp phân 

bón, người góp công chăm sóc, thu hái,…và chỉ sau ba tháng cải tạo với 300 

lượt công tình nguyện bãi rác đã trở thành vườn rau sạch với nhiều màu sắc và 

nhiều loại rau như: mồng tơi, rau dền, cải xanh, cải ngọt, rau muống, cà tím, 

bầu, bí, mướp… cung cấp cho người dân trên địa bàn Quận, trung bình mỗi 

tháng thu hoạch khoảng 200 – 300 kg rau sạch được bán cung cấp cho trường 

mầm non và người dân trên địa bàn phường, mỗi loại rau có giá từ 30.000 - 

40.000 đồng/kg nhằm gây quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh là con em hội viên 

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ngoài ra, trao tặng 250 

phần rau sạch cho hộ nghèo, khó khăn, hộ di dời giải tỏa, hộ bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid - 19 với tổng số tiền 6.900.000 đồng. Hiện nay, mỗi tháng Hội 

liên hiệp phụ nữ thu hoạch từ 200 - 300kg rau sạch cung cấp cho người dân nhằm 

đảm bảo sức khỏe và có thêm kinh phí để hoạt động tổ chức Hội tại địa phương. 

Với kinh phí thu được từ việc bán rau, vừa qua Hội liên hiệp phụ nữ phường đã 

chăm lo 5 suất học bổng cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn phường nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt 

chương trình an sinh xã hội. Ngoài ra, tạo việc làm bán thời gian cho người dân 

khó khăn trên địa bàn phường với kinh phí 3 triệu đồng/tháng. 

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái, Quận 2 đã triển khai thực 

hiện nhiều mô hình, giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường như: Công tác triển 

khai thực hiện các văn bản, chương trình của cấp trên, cũng như của phường đến 

từng chi, tổ Hội phụ nữ khu phố vào các đợt hoạt động kỷ niệm của giới, của 

Hội như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và các buổi sinh hoạt 

chi hội hàng quý.  
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Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền thông các buổi hội họp, hệ thống loa phát thanh của 

phường, gắn panô, treo băng rôn tại 03 khu phố. Tổ chức Lễ phát động tuyên 

truyền Hội viên Phụ nữ và nhân dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa 

hè tại tuyến đường Lê Văn Thịnh và khu vực Chợ Cây Xoài gắn với thực hiện 

phong trào “Chống rác thải nhựa”, Cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả 

rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 2 xanh, sạch, đẹp và giảm ngập nước” với hơn 

100 người tham dự, phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về môi trường và mức xử 

phạt về hành vi vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; ra quân 

tổng vệ sinh môi trường tại tuyến đường phụ nữ tự quản và thu gom 25 kg rác 

thải nhựa, trao tặng 100 túi thân thiện với môi trường và túi ni lông tự hủy cho 

hội viên phụ nữ; vận động nhân dân tích cực ủng hộ sử dụng túi nylon sinh học 

tự hủy tại 02 điểm bán: địa chỉ 707 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái và Cụm 

Chung cư Citihome. Tổ chức Hội thi Vẽ tranh với Chủ đề “Chung tay Bảo vệ 

môi trường” với 124 em thiếu nhi tham gia và trao 10 giải cho các em xuất sắc 

nhất; thu gom ve chai gây quỹ chăm lo cho hội viên phụ nữ khó khăn, xóa quảng 

cáo rao vặt sai quy định tại một số tuyến đường trên địa bàn, tổ chức trồng 100 

cây xanh tại cụm chung cư Citihome, tổ chức Lớp hướng dẫn làm hoa voan 

miễn phí cho hội viên Phụ nữ từ những vật phẩm tái chế, lớp đan móc len làm 

đẹp cho bình nước cá nhân, phát động “Vì Thành phố xanh”. 

Điểm thành công:  

- Mô hình đã thu hút được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hỗ trợ ngày 

công và kinh phí thực hiện, góp phần tạo mảng xanh, giữ gìn môi trường sống, 

ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường đồng thời góp phần tuyên truyền trong 

nhân dân nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị không xả rác bừa bãi ra đường và 

kênh rạch, hướng tới xây dựng phường Cát Lái sạch, xanh, thân thiện. 

- Với việc xóa điểm đen về rác thải trồng rau sạch cung cấp cho người dân 

góp phần đảm bảo sức khỏe, cùng như có thêm nguồn kinh phí hoạt động Hội tại 

địa phường đồng thời giải quyết hỗ trợ việc làm cho phụ nữ khó khăn thực hiện 

tốt chương trình an sinh xã hội tại địa phương. 

Khó khăn: Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên một phần diện tích 

đất cải tạo bị ngập nước ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch rau hàng tháng. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN  

MÔ HÌNH XÓA ĐIỂM ĐEN VỀ RÁC THẢI TRỒNG RAU SẠCH 

TẠI DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO CÁT LÁI 

(Đường 13, khu phố 1, phường Cát Lái) 

                 

Hình ảnh rác thải tại dự án trường trung học chất lượng cao Cát Lái 
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Quá trình cải tạo và trồng sau sạch được sự hỗ trợ của các lực lượng trên địa bàn  
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Thu hoạch rau sạch tặng người dân khó khăn trên địa bàn phường 

 

 


