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I. Thông tin đơn vị thực hiện 

1. Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

CÔNG ÍCH QUẬN 2 

2. Mô tả tổ chức: 

Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2 được thành lập ngày 

09/5/1998, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 10/8/2010, Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND chuyển đổi 

thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp (ngày 22/10/2010 công bố Quyết định và Công ty chính 

thức hoạt động với tên gọi Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích 

quận 2) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu. Công ty có 

trụ sở tại số 936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM. 

Công ty hoạt động trên các lĩnh vực: 

+ Hoạt động công ích gồm: Thu gom và xử lý rác thải; Trồng và chăm 

sóc cây xanh; Nạo vét công trình; quản lý nhà và chợ. 

+ Hoạt động thi công xây dựng gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân 

dụng; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Tư vấn đo đạc bản đồ; Duy 

tu công trình giao thông; 

+ Đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

Khu công nghiệp Cát Lái... 

Trong đó, hoạt động công ích là cốt lõi và là thế mạnh của Công ty. Hiện 

nay, Công ty là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích 

hàng đầu trong khối các công ty công ích quận huyện của thành phố. 

- Logo Công ty:  

- Slogan của Công ty: Chung tay nâng tầm cuộc sống 

- Ý nghĩa: 

+ Nâng tầm cuộc sống: là nâng cao chất lượng cuộc sống, bao gồm môi 

trường sống, điều kiện sống và văn hoá sống. 

+ Đối với khách hàng: DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2 luôn gắn kết và 

chung tay với cộng đồng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và bền vững 

hơn. 

+ Đối với toàn thể công nhân viên: Thể hiện phương châm đoàn kết và 

mục tiêu chung để toàn thể thành viên trong công ty cùng hướng đến và hành 

động. 



  Cuộc thi: “Ý tưởng xanh vì thành phố trong lành”  
  

 

2 

936 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  . T: (848)3742 1166  

.F: (848) 3742 1167  . E: company@dvciq2.com.vn 
 

3. Thông tin liên hệ: 

- Website: dvci.q2@tphcm.gov.vn 

- Facebook: Công Ích Quận Hai 

- Họ tên người đại diện: Lê Ngọc Thạch   Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: 936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại liên hệ của người đại diện nhóm: 0963130590 A Hiền 

II. Thông tin về mô hình dự thi 

1. Tên mô hình dự thi: “CÔNG SỞ XANH – SẠCH – ĐẸP” 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020 

3. Địa điểm hoạt động: Tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công 

ích quận 2 và các địa điểm trên địa bàn quận 2. 

4. Thông tin tham khảo: Hình ảnh, Clips, phóng sự đính kèm bài viết. 

5. Chi tiết các hoạt động: 

  Có một thực tế đang diễn ra là, cuộc sống ngày càng hiện đại, phát triển, 

đời sống vật chất của người dân ít nhiều được cải thiện thì tình trạng ô nhiễm 

môi trường lại có những diễn biến phức tạp và đi kèm với các bệnh nan y. Ngoài 

các căn bệnh nan y chúng ta không thể không nhắc đến các dịch bệnh đang bùng 

phát một cách mạnh mẽ trong thời gian qua như dịch tả; sốt xuất huyết; bệnh tay 

chân miệng; bệnh lở mồm long móng,… 

 

(Trong một số loại túi nilon có thể lẫn lưu huỳnh, dầu hỏa nguyên chất, nên khi đốt cháy gặp hơi nước 

sẽ tạo thành axit sunfuric gây ra mưa axit rất nguy hiểm. (Nguồn ảnh: Luật Việt Phong) 

mailto:dvci.q2@tphcm.gov.vn
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Vâng, mỗi ngày, mỗi giờ trong tất cả các hoạt động thường nhật, chúng ta 

đã vô tình âm thầm phá hủy môi trường sống bằng những việc làm mà chúng ta 

cứ nghĩ là nó vô hại như sử dụng chai nhựa, túi nilon, vứt pin đã qua sử dụng 

không đúng quy định, xả rác ra sông, kênh, rạch,… nhưng chúng ta lại không 

biết rằng, những việc làm tưởng chừng như vô hại ấy lại vô tình tạo ra những 

hiểm họa lớn hơn, khiến chất lượng cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng nghiêm 

trọng, đặc biệt là sức khỏe xuống dốc và bệnh tật đe dọa. 

 

(Hình ảnh rác tại tại Công viên văn hóa bệnh viện quận 2) 

Nhận thấy những vấn nạn trên, nhằm bảo vệ môi trường, góp phần giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và hưởng ứng, góp phần thực hiện Chỉ thị số 

19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường 

và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Đảng ủy, Hội đồng thành 

viên, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức, phát động nhiều chương trình thiết thực 

nhằm mục tiêu “ Công sở xanh – sạch – đẹp”, từ đó nâng cao năng suất lao động 

và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, thực hiện các 

dịch vụ công ích như vệ sinh, thu gom, xử lý rác, nước thải…, hơn ai hết, Công 

ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 nhận thấy việc ảnh hưởng 

của ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống của người lao động nói riêng và cộng 
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đồng nói chung, từ đó đã có những giải pháp chủ động, tích cực, kịp thời để bảo 

vệ môi trường, chống rác thải nhựa. 

Nhằm tăng cường ý thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc 

bảo vệ môi trường, ngăn ngừa sự ô nhiễm từ rác thải. Lãnh đạo Công ty đã thực 

hiện chương trình “Bảo vệ môi trường hiệu quả, thiết thực thông qua việc hạn 

chế sử dụng đồ dùng nhựa sử dụng một lần, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới 

tiết giảm chi phí cho Công ty và tìm nguồn nước sạch cho người lao động để 

tăng cường sức khỏe làm việc”, Công ty đã thay đổi việc sử dụng nước bằng 

chai nhựa trong phòng họp, phòng tiếp khách, bằng việc sử dụng bình thủy tinh, 

ly thủy tinh chứa nước lọc phục vụ các cuộc họp và tiếp khách; khuyến khích 

cán bộ công nhân viên mang theo bình nước cá nhân tại các cuộc họp hoặc sử 

dụng ly, tách bằng sứ, thủy tinh để uống nước; thay đổi và sử dụng các sản phẩm 

nhựa không thân thiện với môi trường tại bếp ăn Công ty,… 

 

(Bình và ly thủy tinh chứa nước tại phòng họp Công ty) 
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((Bình và ly thủy tinh chứa nước tại phòng họp Công ty) 

Công ty đã tổ chức Lễ phát động phong trào: “Bảo vệ môi trường, chống 

rác thải nhựa” vào ngày 19/7/2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ công ích quận 2. 

 

(Lễ phát động phong trào: “Bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa”) 
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Để phong trào “Bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa” được lan toả và 

thiết thực hơn nữa, tại lễ phát động, Công ty đã trao tặng 600 bình nước giữ 

nhiệt sử dụng nhiều lần cho 600 cán bộ, công nhân viên của Công ty. 

 

(Tặng bình nước giữ nhiệt cho cán bộ công nhân viên khối gián tiếp) 

 

(Tặng bình nước giữ nhiệt cho cán bộ công nhân viên khối trực tiếp) 
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Từ buổi lễ phát động, phong trào "Bảo vệ môi trường, chống rác thải 

nhựa" đã lan tỏa đến toàn thể người lao động và cộng đồng, góp phần bảo vệ 

môi trường sống của tất cả chúng ta. 

Thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn, Lãnh đạo Công ty đã chỉ 

đạo trang bị, lắp đặt các thùng phân loại rác thải trong Công ty và các tuyến 

đường trong Khu công nghiệp Cát Lái. 

 

(Thùng phân loại rác tại Công ty) 

 

(Thùng phân loại rác tại Khu công nghiệp Cát Lái) 
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Bên cạnh đó, Công ty cũng trang bị riêng xe chuyên chở chất thải hữu cơ 

dễ phân hủy và xe chuyên chở các chất thải còn lại để phục vụ công tác thu gom 

rác.  

 

(Xe chuyển chở chất thải hữu cơ) 

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 phối 

hợp với phường Cát Lái thực hiện thí điểm tuyến đường không rác tại đường số 

3, khu phố 3, phường Cát Lái, quận 2; phối hợp với phường Bình Trưng Đông 

tiến hành lấy rác tại chợ Tân Lập, thay thế đơn vị thu gom rác dân lập hoạt động 

không đảm bảo vệ sinh môi trường (đính kèm clip hoạt động thu gom rác tại 02 

tuyến đường trên). 

Song song với việc tạo môi trường sạch, Công ty luôn khuyến khích việc 

tăng cường mảng xanh tại không gian làm việc, nhằm tạo không khí trong lành, 

thoáng mát, từ đó nâng cao tinh thần làm việc cho cán bộ công nhân viên và góp 

một phần vào công tác bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ công ích quận 2 đã phê duyệt cho Đoàn thanh niên Công ty thực 

hiện chương trình “Văn phòng xanh”. Theo đó, Đoàn Thanh niên Công ty tuyên 

truyền về tác hại của pin khi thải ra môi trường, phát động phong trào, vận động 

toàn thể cán bộ, công nhân viên thu gom pin đã qua sử dụng tại văn phòng Công 

ty hoặc tại nhà để đổi lấy một chậu cây xanh đặt ở bàn làm việc và thực hiện thu 



  Cuộc thi: “Ý tưởng xanh vì thành phố trong lành”  
  

 

9 

936 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  . T: (848)3742 1166  

.F: (848) 3742 1167  . E: company@dvciq2.com.vn 
 

gom lại những chậu cây xanh bị hư hại, gãy cành, bể chậu mà Công ty không 

còn sử dụng để ươm trồng, chăm sóc, trang trí lại. 

 

(Lễ phát động chương trình “văn phòng xanh” của Công ty) 

Sau 2 ngày tổ chức, Đoàn Thanh niên đã đổi cho cán bộ công nhân viên 

Công ty hơn 150 chậu cây xanh và thu về gần 2000 cục pin cũ các loại. 

 

(Cán bộ công nhân viên Công ty chuẩn bị pin cũ để đổi lấy cây) 
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Lượng pin cũ sau khi thu gom được từ cán bộ công nhân viên Công ty, 

Đoàn Thanh niên Công ty đã chuyển giao đến Thùng chứa thiết bị điện tử thải 

bỏ tại Siêu thị MM Mega Market Quận 2. 

 

 

(Thùng chứa thiết bị điện tử thải bỏ tại Siêu thị MM Mega Market Quận 2) 

 

Công trình đã góp phần lan toả, tạo thêm thói quen cho cán bộ công nhân 

viên và người thân bỏ pin đúng nơi quy định và gửi đến các đơn vị có chức năng 

để xử lý, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. 

Ngoài các hoạt động tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ 

công nhân viên, Công ty còn quan tâm đến việc ý thức cho con cán bộ công 

nhân viên Công ty bằng việc tổ chức các hoạt động nhân ngày tết thiếu nhi, tết 

trung thu,... Qua các hoạt động, Công ty lồng ghép việc bảo vệ môi trường thông 

qua hướng dẫn các em thiếu nhi để rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, 

từ đó nâng cao nhận thức cho trẻ em về bảo vệ môi trường. 
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(Chương trình Tết Trung thu năm 2019) 

Trong thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 vừa phải 

đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được Ủy ban nhân dân 

quận, Ủy ban nhân dân thành phố giao, vừa chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh 

thần cho người lao động, vì vậy, Công ty luôn ý thực việc bảo vệ môi trường 

hiện nay là cần thiết và cấp bách; và việc phát triển của Công ty phải luôn đi đôi 

với việc xây dựng một “công sở xanh – sạch – đẹp”.  

 

(Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2) 
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Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính sự sống của chúng ta. Môi trường có 

trong sạch thì sức khoẻ, cuộc sống của chúng ta mới lâu dài và bền vững. Chúng 

ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc thay đổi những thói quen 

nhỏ để cùng bảo vệ một môi trường lớn, vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng. 

Và Chúng tôi – cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

công ích quận 2 đã và đang hành động, mỗi cán bộ công nhân viên Công ty là 

một tuyên truyền viên và luôn tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân 

thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập 

nước”. 

 

(Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 

thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh 

rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”) 

 

  


