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BÀI THI THAM DỰ CUỘC THI 

 “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

Họ và tên: Nguyễn Lâm Trân 

Đơn vị: Phường 8, Quận 11 

Địa chỉ: 204-206 Thái Phiên Phường 8 Quận 11 

Điện thoại: 0902857003 

Chủ đề: Chúng ta làm gì để thực hiện chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra 

đường, kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” 

 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội của Việt Nam, đã 

phát triển vượt bậc về kinh tế so với các thành phố khác trên cả nước. Tuy nhiên, bên 

cạnh sự phát triển về kinh tế, Thành phố còn nhiều mặt tồn tại, đặc biệt là ô nhiễm môi 

trường – một vấn đề nhức nhối nhiều năm qua. 

Với hơn 2000 kênh rạch,nỗi sợ hãi của người dân thành phố cả 2 mùa mưa nắng 

la mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khi trời nắng, rác và nước ngập mênh mông khi mưa và 

triều cường đã thách thức sự chịu đựng của người dân Thành phố nhiều năm qua.  

Vì sao như thế? Nguyên nhân cơ bản của thực trạng đáng buồn đó là kênh rạch đã 

trở thành nơi tập trung rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư, các cơ sở chế biến, kinh 

doanh, các khu công nghiệp đổ thẳng chất thải chưa qua xử lý… Tất cả các việc đó khiến 

nước kênh rạch đổi màu, bốc mùi hôi thối, khiến dòng nước bị tắc nghẽn gây ngập khi 

mưa lớn hay triều cường.Tình trạng ô nhiễm này đã, đang và sẽ ở mức báo động, biến 

tướng theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Chúng ta cần làm 

gì để thay đổi, cải thiện tình trạng này? 

Đảng – chính quyền và các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp, 

nhiều đềán để từng bước khắc phục, thay đổi, cải thiện thực trạng này. Thành phố chúng 

ta đã tiêu tốn nhiều ngàn tỉ đồng mỗi năm để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường 

nhưng không giai quyết được triệt để. Việc đầu tư cải tạo các con kênh lớn như Nhiêu 

Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa… nhằm khai thông dòng chảy cũng không mang lại hiệu quả 

như mong muốn. Thành phố cũng đã tìm nhiều giải pháp để thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn bằng công nghệ, đầu tư nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp độc 

hại, triển khai chính sách hỗ trợ và “chuẩn hóa” lực lượng thu gom rác dân lập…Bằng 

nhiều biện pháp, chính sách đầu tư ngân sách để từng bước cải thiện, thay đổi môi 

trường sống cho người dân Thành phố nhưng kết quả chưa nhiều khả quan. Rác vẫn còn 

nổi đầy mặt kênh rạch, nước vẫn ngập ở nhiều tuyến đường trong thành phố khi mưa 

lớn, lúc triều cường.  

Nguyên nhân do đâu? 

Dễ dàng nhận ra tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường, kênh rạch làm dòng chảy bị 

tắc nghẽn dẫn đến ngập nước; ý thức kém cỏi của một bộ phận người dân với suy nghĩ 
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đơn giản “có người dọn rác nên mình cứ xả”, là thói quen tiện tay bỏ rác trên lề đường, 

gốc cây…. 

Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành ngày 19/10/2018 về 

cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường, kênh rạch, vì thành phố 

sạch và giảm ngập nước” là chủ trương kịp thời, hợp lòng dân, đạt được sự đồng thuận 

và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Người dân đã ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh, 

dần dần thay đổi hành vi, tạo ra thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm, 

không xả rác xuống kênh rạch, cống thoát nước, tạo được nhiều sự chuyển biến tốt về vệ 

sinh môi trường. 

Nhiều biện pháp hay, cách làm tốt và đa dạng, phong phú đã được các tổ chức, 

hội đoàn và cá nhân tổ chức thực hiện để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, 

chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành hơn. Đoàn thanh niên phường 8 

thực hiện nhiều giải pháp như: thành lập đội hình bảo vệ môi trường, phối hợp cùng Câu 

lạc bộ Hành trình xanh của chùa Liên Hoa phát động kêu gọi mọi người tham gia quét 

rác đường phố, khai thông cống rãnh vào mỗi sáng thứ 7, chủ nhật hằng tuần từ 5g đến 

7g00. Thực hiện nhiều công trình mang thông điệp “Áo xanh – thông điệp xanh” như vẽ 

tường với những hình ảnh đẹp, tạo mảng xanh trồng cây xanh áp tường bằng vật liệu tái 

chế, sơn vẽ nắp cống. Xây dựng công viên,  chung cư xanh – sạch- thân thiện như tuyên 

truyền sử dụng túi rác sinh học, trồng mảng xanh chung cư, sơn vẽ chung cư. Tại trường 

học, thực hiện mô hình như vườn sinh vật của đoàn, chậu mạ yêu thương, tiết học 

xanh…. nhằm giáo dục đoàn viên giáo viên cũng như học sinh có ý thức về môi trường 

xanh.Tổ chức ngày hội, nhiều hội thi “Sáng tạo xanh” sáng chế những mô hình sáng tạo 

bằng vật liệu tái chế trong lực lượng phụ trách, thiếu nhi sinh hoạt trên địa bàn phường 

qua đó thu hút được sự sáng tạo của các em. Sử dụng những vật phẩm thân thiện môi 

trường làm quà trong các hoạt động của Đoàn – Hội – Đội. 

Riêng đối với mỗi người dân chúng ta, hãy tham gia làm những việc thật nhỏ, thật 

đơn giản, thật dễ dàng nhưng vô cùng thiết thực, hiệu quả để xây dựng môi trường sống 

xanh, sạch, đẹp, không ngập nước. Hãy tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không 

vứt rác bừa bãi ra đường, xuống kênh rạch và tuyên truyền để người thân, gia đình, bạn 

bè, cộng đồng cùng chung tay thực hiện. 

Hãy phấn đấu để là công dân văn minh của một thành phố văn minh – hiện đại – 

nghĩa tình. 

________ 
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