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

I. Thông tin nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức: Hội liên hiệp phụ nữ phường 4 

2. Mô tả tổ chức 

Hội LHPN phường 4 có 10 chi hội, 147 chi tổ hội với chức năng chăm 

lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, 

tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, vận 

động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giớ và 

thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư 

tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống;thực hiệnđường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ 

phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần 

và xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững 

mạnh. 

3. Thông tin liên hệ:  

 + Email: hoiphunup4q8@gmail.com 

 + Facebook: Hội Phụ Nữ (Phường Bốn Quận Tám) 

+ Điện thoại: 0903.894.885 – Nguyễn Thị Diễm My (Chủ tịch Hội 

LHPN P4) 

II. Thông tin về ý tưởng, mô hình dự thi 

1. Tên mô hình: “Biến rác thải nhựa thành những vật dụng hữu ích” 

2. Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2020 

3. Địa điểm thực hiện: phường 4 quận 8 

4. Thông tin tham khảo: Clip “Chung tay bảo vệ môi trường vì màu 

xanh thành phố” 

5. Mô tả chi tiết 

Mục đích: Thực hiện lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ “Nói 

không với rác thải nhựa” và chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/8/2019 

của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động 

“Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xã rác là đường và kênh 

rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.  
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Điểm nổi bật: hạn chế lượng rác thải nhựa thải ra môi trường thấp 

nhất có thể bằng việc làm hoa từ áo mưa nilong, túi nilong, ống hút, 

chai nhựa để trang trí cho ngôi nhà thêm xinh và góp phần bảo vệ 

môi trường. 

Những thay đổi khi tạo ra: ý tưởng tái chế rác thải nhựa nhanh 

chóng được các chị em khác đua nhau thực hiện để thể hiện tay 

nghề khéo léo của mình như: ngôi nhà, chuông gió, giỏ hoa, rèm 

cửa bằng ống hút; bình hoa, ống đựng bút từ chai lọ mỹ phẩm, sữa 

tắm, nước giặt xã; kệ để giày dép, hồ cá từ nình nước suối 5 lít; 

chậu hoa treo tường từ các chai nhựa; bồn trồng hoa từ những bánh 

xe tải… Trong thời gian tới, Hội LHPN phường 4 sẽ trưng bày và 

bán các sản phẩm này để gây quỹ hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, hạn chế 

rác thải nhựa thải ra, góp phần bảo vệ môi trường.  

Điểm thành công: Đây là một mô hình hay và thiết thực, vừa bảo 

vệ môi trường, vừa giúp đỡ cho người nghèo, vừa trang trí đẹp mắt 

cho chính ngôi nhà của bạn. 

 


