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MẪU TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

I. Thông tin các nhân/Nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên Phường 2, quận Bình Thạnh 

2. Mô tả tổ chức: _____________________________________ 

3. Thông tin liên hệ:___________________________________ 

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

Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 

Phường 2, quận Bình Thạnh đang là vấn đề bức xúc, thu hút sự quan tâm của cấp ủy 

Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.Trên các tuyến đường, ngõ 

hẻm, nơi công cộng, khu dân cư, lượng rác thải ra hàng ngày tương đối nhiều, làm 

ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa cao, hành vi xả 

rác không đúng nơi quy định trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nên tình trạng ô 

nhiễm môi trường, vẫn còn là vấn nạn của địa phương và đã trở thành vấn đề hết sức 

bức xúc.  

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 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”. Từ khi cuộc vận động 

được phát động đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể 

đồng loạt ra quân thực hiện các công trình phần việc nhằm nhắc nhở người dân về ý 

thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống xung quanh bằng những việc làm hằng 

ngày nhằm xây dựng chất lượng sống tốt hơn, nghĩa tình, văn minh. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, ngay khi  Nghị 

quyết Số 56-NQ/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy Phường 02 quận Bình 

Thạnh, về lãnh đạo 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” từ nay 

đến năm 2020 trên địa bàn Phường 2, quận Bình Thạnh được ban hành; Nhằm phát 

huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Phường 2, quận Bình Thạnh trong 

công tác bảo vệ môi trường, với mục đích góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường 

xanh - sạch - đẹp và ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cuộc sống 

và sức khỏe con người, Hội LHTN Phường 2 đã tổ chức các hoạt động thiết thực 

nhằm tuyên truyền việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức trong người dân 

trên địa bàn, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị. 

Từ đầu tháng 4/2019, Hội LHTN Phường 2, quận Bình Thạnh triển khai thành lập 

CLB Bảo vệ môi trường với 10 thành viên nhằm phục vụ tốt công tác bảo vệ môi 

trường tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay, CLB Bảo vệ môi trường của 
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Phường 2 đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình phần việc sôi nổi, ý nghĩa, vận 

động người dân trên địa bàn tích cực tham gia bỏ rác vào thùng, tổng vệ sinh khu 

phố, tổ dân phố, vận động tái chế sử dụng đồ nhựa, thu gom và xử lý rác thải, thực 

hiện phân loại rác tại nguồn đúng cách, từ đó nâng cao nhận thức của mỗi người 

trong việc bảo vệ môi trường, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh.   

Bên cạnh đó, còn tổ chức sinh hoạt định kỳ, mở các lớp kỹ năng tái chế đồ nhựa: tái 

sử dụng các chai nhựa thành các vật dụng hữu ích được sử dụng hằng ngày trong gia 

đình, như: chậu cây, bình hoa, kệ đựng đồ trong gian bếp, bóng đèn, tái chế dùng 

làm các vật trang trí,.... ; kỹ năng xếp túi giấy: nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni 

lông trong sinh hoạt hằng ngày, thì chúng ta nên dùng các túi giấy vừa thay thế các 

loại túi khó phân hủy, vừa giúp cho việc bảo vệ môi trường. 

                 

Hình ảnh: Lớp kỹ năng tái chế, xếp túi giấy 

Ngoài các hoạt động tái chế sản phẩm nhựa, thực hiện xếp túi giấy, sau các buổi 

thực hành kỹ năng Hội LHTN Phường còn tuyên truyền tham gia phát tặng các sản 

phẩm đến cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn: tuyên truyền vận động thuyết 

phục người dân trên địa bàn phường thay đổi hành vi, thói quen nhằm tạo ý thức tốt 

trong việc giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường. 
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Hình ảnh: tặng 200 túi giấy và sản phẩm tái chế đến người dân 

CLB Bảo vệ môi trường còn thực hiện ra quân định kỳ tổng vệ sinh tại các con hẻm 

của khu phố, tổ dân phố đều được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ người dân 

đang sinh sống tại địa bàn, các cô chú thực hiện quét dọn, thu gom rác thải, trồng 

cây xanh,...sau mỗi lần thực hiện tổng vệ sinh kết quả mang lại không gian thoáng 

mát, sạch sẽ và tạo động lực giúp mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng 

chính là bảo vệ sức khỏe của gia đình mình. Ngoài ra, còn chủ động đăng ký công 

trình thanh niên năm 2019 “Vườn hoa Thanh Niên” tại chân cầu Bùi Hữu Nghĩa 

Phường 2 quận Bình Thạnh: xóa bỏ điểm rác tồn đọng trên địa bàn, trồng cây xanh, 

bảo vệ môi trường. 

           

Hình ảnh: Vườn hoa Thanh niên 

Cùng với việc môi trường bị ô nhiễm, trái đất sẽ nóng dần lên, thiên nhiên nổi 

giận, môi trường sống của chúng ta cũng đang dần không đủ sức chống lại. 
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Chính vì thế, mỗi cá nhân một ý thức hãy tiếp tục bảo vệ môi trường chỉ từ những 

hành động nhỏ: bỏ rác vào thùng, mang theo giỏ, túi xách khi đi chợ thay cho các túi 

ni lông, bên cạnh đó người bán hàng cần thực hiện trang bị các túi đựng với chất 

liệu dễ phân hủy, cũng đã giúp cho trái đất khoát lên màu áo xanh, cũng chính là tự 

bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Với việc thay đổi hình thức tuyên truyền: 

trực quan sinh động, tạo sự tương tác tốt hơn giữa công tác bảo vệ môi trường đến 

mỗi người dân, Hội LHTN phường đã ra quân thực hiện sản phẩm: sơn vẽ 8 ghế đá 

tại cơ quan UBND phường, với mỗi ghế đá sẽ khoát lên mình một bộ áo mới màu 

xanh gắn với hình ảnh tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, tạo 

môi trường sống xanh, tạo mĩ quan đô thị. 

                    

Hình ảnh: ghế đá với thông điệp bảo vệ môi trường 

Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động đến người dân, tuyên 

truyền trên mạng xã hội, trang facebook của Phường, thì Hội LHTNPhường còn 

thực hiện tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền, tập huấn về phân loại rác tại nguồn 

dành cho đối tượng là các bạn thanh niên và người dân những kiến thức về: Nghị 

định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường, cách phân loại rác thải tại nguồn để chất thải được tái sử dụng, tái 

chế, tìm hiểu các nhóm chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và các lưu ý cần 

thiết,..thông qua đó trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản về 

môi trường, hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, để mỗi thanh niên là tuyên 

truyền viên về công tác bảo vệ môi trường. 

Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường đi đôi với công tác an sinh xã hội tại địa 

phương, nói đi đôi với làm, hội LHTN Phường thực hiện mô hình Đêm tình thương 

trao tặng 100 suất cháo định kỳ từ 17h đến 18h vào thứ sáu hàng tuần dành cho 

người già, người cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm chăm lo 

đời sống và động viên ủng hộ tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống 

hằng ngày. Điều đặc biệt ở đây là các phần ăn đều được Hội LHTN Phường đựng 

vào túi giấy tự làm, nói không với túi ni lông, nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni 
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lông, đồng thời đẩy mạnh 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”. 

                  

                  

Hình ảnh: Mô hình Đêm tình thương 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường, nguyên nhân chính là do ý thức 

của con người không biết tự giữ gìn và bảo vệ chúng. Một số người dân nhận thức 

về ô nhiễm môi trường còn thấp, việc giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường 

sống chưa được quan tâm đúng mức, chưa được tổ chức thường xuyên. Mặc dù trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang facebook,...thường xuyên 

kêu gọi và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nhưng do người dân vẫn chưa 

thực sự quan tâm và chú ý đến. Nhận thấy điều đó, đoàn viên thanh niên Phường 2 

vẫn thường xuyên thực hiện các buổi phát tờ gấp về lĩnh vực bảo vệ môi trường, về 

việc phân loại rác tại nguồn đến tay từng hộ dân đang kinh doanh và sinh sống trên 

địa bàn, nhằm gửi gắm những thông điệp về môi trường “Hãy nghĩ Xanh, Hành 

động Xanh vì môi trường Xanh”. 

Trong thời gian qua, thông qua các hoạt động cụ thể của Hội LHTN Phường 2 quận 

Bình Thạnh, đã tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn về việc xây dựng 

và nhân rộng ý thức chấp hành việc bảo vệ môi trường trong bộ phận người dân sinh 

sống trên địa bàn. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền cho ý thức người dân về việc 

phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường mà Hội LHTN Phường còn luôn chủ 

động thực hiện tốt công tác này thông qua ngày hội “Đổi chai nhựa lấy tập trắng” 

(10 chai nhựa đổi lấy 5 cuốn tập trắng): chương trình với ý nghĩa trao tặng tập trắng 
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cho học sinh đến trường đồng thời thông qua hoạt động này nhằm truyền tải đến 

người dân mục đích việc bảo vệ môi trường, chống sử dụng chất thải nhựa. 

 

Hình ảnh: Chương trình “Đổi chai nhựa lấy tập trắng tại sân UBND Phường 2 

Có thể nói, Hội LHTN Phường 2 quận Bình Thạnh với những đổi mới cả về nội 

dung lẫn hình thức tổ chức đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức về 

bảo vệ môi trường, xây dựng một môi trường sống trong sạch, chung tay xây dựng 

mĩ quan đô thị.  

Hội LHTN Phường 2 tiếp tục thực hiện mô hình Xanh thêm Xanh – nhằm truyền tải 

đến người dân thông điệp: Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, 

mà hãy chung tay hành động vì một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp , vì một cuộc 

sống tươi đẹp hơn, phát triển hơn. 

Triển khai thực hiện trồng nhiều cây xanh dưới chân cầu, trong khu dân cư, các hoạt 

động tái chế chai nhựa, khuyến khích sử dụng túi giấy thay cho túi ni lông, đã góp 

phần thay đổi hành vi giúp giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, xây 

dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị. 

Qua đó, nhận thức của các cán bộ và nhân dân từng bước được nâng cao; công tác 

xử lý nhà nước, xử lý các vi phạm về môi trường được chính quyền tập trung thực 

hiện; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn môi trường xanh – 

sạch – đẹp được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động tạo được hiệu ứng tích 

cực và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Thanh niên Phường 2, quận Bình Thạnh: 

Chung tay bảo vệ môi trường ! 


