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TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI 

“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

TÊN Ý TƯỞNG: “GIAN HÀNG ĐỔI RÁC THẢI NHỰA” 

I. Thông tin cá nhân 

1. Tên đơn vị:  Hội LHTN Việt Nam xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn.  

2. Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim vy 

3. Địa chỉ liên lạc: 32/1B ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM. 

4. Thông tin liên hệ: 0938853236  Email: vyvy6991@gmail.com 

II. Thông tin của ý tưởng dự thi 

1. Tên ý tưởng:“ Gian hàng đổi rác thải nhựa” 

2. Thời gian thực hiện dự kiến theo ý tưởng:mỗi tháng một lần 

3. Mô tả chi tiết: 

Rác thải nhựa là những chất không được phân hủy trong nhiều môi trường. Bao gồm 

nhiều loại chai lọ, túi đựng hay đồ chơi cũ… Chất thải ni lông gồm các bao bì bằng nhựa 

polyethylene (PE) sau khi sử dụng trở thành rác thải. Trong rác thải sinh hoạt còn có các 

loại nhựa khác cũng có chứa các loại nhựa phế thải. Rác thải ni lông thực chất là một hỗn 

hợp nhựa, trong đó chiếm phần lớn là nhựa PE. 

     

(Nguồn: Internet) 

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động người 

dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi... nhưng quanh khu vực trung 

tâm TP.HCM vẫn dễ dàng nhận thấy rác thải nhựa hiện diện ở nhiều nơi với đủ loại thành 

phần. Nhiều nhất vẫn là ly nhựa đựng nước uống, chai nhựa, bao nilông, hộp xốp đựng thức 

ăn nằm vương vãi trên vỉa hè, bồn cây. 
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Rác thải nhựa không chỉ hiện diện ở mọi nẻo đường mà còn xuất hiện dày đặc trên 

các kênh rạch, thậm chí... chui vào hệ thống cống thoát nước. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chỉnh trang vẫn có đoạn ngập trong rác thải nhựa khiến các 

công nhân vớt rác trên tuyến kênh này làm việc không xuể. 

 

(Nguồn: Internet) 

Qua các số liệu nghiên cứu cho thấy trong khoảng 9.000 tấn rác thải sinh hoạt phát 

sinh hằng ngày trên địa bàn TP.HCM có 1.800 tấn rác thải nhựa (chiếm tỉ lệ hơn 20%). Tuy 

vậy chỉ có khoảng 200 tấn được thu hồi tái chế (chiếm khoảng 11% lượng rác thải nhựa). 

Theo các chuyên gia môi trường, giải pháp căn cơ để hạn chế rác thải nhựa tốt nhất 

hiện nay là đẩy mạnh công tác phân loại rác tại nguồn, đồng thời xử lý mạnh tình trạng xả 

rác thải ra môi trường.  

Theo đó, rác tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải sẽ được phân làm 3 loại: rác hữu cơ 

(thức ăn thừa, lá cây, rau củ quả, xác động vật); rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại, cao su, 

nilông, thủy tinh) và rác thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại). 

Tuy nhiên việc phân loại rác tại nguồn này chưa được triển khai rộng khắp, hơn nữa 

rất khó phân loại tách bạch rác thải nhựa ra khỏi rác thải sinh hoạt bởi hiện tại người dân 

chưa thay đổi thói quen sử dụng bao nilông đựng rác. 

Chính vì vậy, ý tưởng “ Gian hàng đổi rác thải nhựa” được đưa ra với mục đích đầu 

tiên là giảm tối thiểu lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn khu phố/ ấp. Mục đích tiếp đến là 

tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tác hại của rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường 

như thế nào, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến tường người dân. 

Gian hàng rác thải nhựa sẽ được tổ chức vào một ngày cố định hàng tháng. Đến ngày 

này, người dân trên địa bàn khu phố/ ấp sẽ được vận động mang rác thải nhựa đến gian 

hàng để đổi lấy nhu yếu phẩm hoặc các sản phẩm thông dụng.  

Về lâu dần, người dân sẽ quen với việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn, góp phần 

tăng tỷ lệ số lượng rác thải nhựa được thu hồi để tái chế cũng như giảm thiểu lượng rác thải 

nhựa ra môi trường. 


