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MẪU TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

TÊN Ý TƯỞNG/ HOẠT ĐỘNG/ MÔ HÌNH 

 

I. Thông tin các nhân/Nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân 

2. Mô tả tổ chức:  

3. Thông tin liên hệ: 

o Người đại diện: Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu – Phó Bí thư, Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân 

o Số điện thoai: 0965.476.055 

o Email: uybanhoibinhtan@gmail.com 

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

1. Tên Sáng kiến/ hoạt động/ mô hình: Công trình Thanh niên “Công 

viên xanh” năm 2020 

2. Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020 

3. Địa điểm thực hiện: Công viên Bắc Lương Béo, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân 

4. Mô tả chi tiết 

Đây là Công trình thanh niên thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường 

vụ Thành ủy, Nghị quyết số 21-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, về thực 

hiện 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”, thiết thực Chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Với nội dung thực hiện: 

o Hưởng ứng phong trào Thanh niên Bình Tân “mỗi ngày một việc tốt” 

và cuộc vận động “Vì Bình Tân xanh không rác thải nhựa” Đoàn thanh 

niên Phường Tân Tạo A  đã phát 150 tờ bướm phân loại rác tài nguồn 

cho người dân địa phương sống cạnh công viên. 

o Phát động ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh công viên. (Đối với 

những nhà dân có nhà trọ để thùng rác sinh hoạt phía công viên, đề 

xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường vận động người dân cùng 

tham gia dọn dẹp vệ sinh trước nhà và không để thùng rác sinh hoạt ở 

khu vực công viên). 
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o Vận động 100% người dân sống dọc công viên Bắc Lương Bèo tham 

gia thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, không buôn bán lấn chiếm 

lòng lề đường cũng như buôn bán trong phạm vi công viên. 

Kết quả đạt được: 

o Người dân sống cạnh Công viên tự hào về những việc làm bổ ích của 

Đoàn viên thanh niên góp phần làm cho cảnh quan Thành phố mình 

ngày cành xanh, sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó người dân gửi gắm những 

tâm tư, tình cảm đến Đoàn thanh niên Quận Bình Tân nói riêng và 

Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói chung phải cố gắng 

duy trì và ngày càng phát huy mạnh mẽ những phần việc có ích. 

Người dân địa phương rất phấn khởi vì những việc làm có ích, góp 

phần làm cho cảnh quan ngày càng đẹp hơn và sức khỏe người dân 

sống cạnh đó ngày càng được nâng cao. 

o Người dân ở trọ dọc công viên cảm thấy vui, phất khởi vì Công viêc 

Sạch đẹp hơn, không con tụ tập buôn bán lần chiến lòng lề đường 

cũng như công viên. 

Hạn chế: 

o Do tình hình trên địa bàn có một số lượng lớn là dân nhập cư với ý 

thức thực hiện vệ sinh nơi công cộng chưa cao, thường xuyên đổ rác 

bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh, đồng thời gây khó khăn trong việc đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông. 

 


