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ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TP.HCM 

ĐOÀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Hoạt động trải nghiệm “Hành Trình Xanh”  

– Một ngày làm công nhân vớt rác trên kênh 

 --------------  
 

1. Đặt vấn đề 

Với nhiều người TP.HCM, ký ức về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là con 

kênh nước đen hôi thối, đầy rác tồn tại trong suốt hàng chục năm có lẽ vẫn chưa 

phai. Khu vực này thường xuyên bị ngập nước do đường cống thoát nước nhỏ; ô 

nhiễm nước nghiêm trọng, đặc biệt là tại các khu đông dân do không thu gom 

và xử lý nước thải...Từ năm 2002, một dự án được thiết kế nhằm "xóa đi" dòng 

kênh đen Nhiêu Lộc - Thị Nghè của TP.HCM. Các kỹ sư của dự án phải xây hệ 

thống cống ngầm thu gom nước thải phía dưới kênh dài 8 km, cống có đường 

kính 3 m nhằm tăng khả năng thoát nước; đồng thời gia cố bờ kênh và lắp đặt 

60 km cống thu nước thải. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số nơi trênkênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

đang có nguy cơ tái ô nhiễm do thiếu ý thức của một số người sinh sống dọc bờ 

kênhcũng như lượng rác khá lớn từ rạch xuyên tâm (rạch Bùi Hữu Nghĩa) do 

người dân thải trực tiếp xuống lòng rạch.  

 

 
 

Công nhân Công ty đang vớt rác trên kênh.        Rác sinh hoạt dày đặc trên tuyến kênh. 

 

Trước các vấn đề đó,là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh 

vực vệ sinh môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

TP.HCM luôn quan tâm và tìm mọi giải pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 

môi trường của Thành phố thông qua việc nâng cao nhận thức của người dân 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dia-oc/
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cũng như cán bộ, người lao động, đoàn viên thanh niên tại Công ty trong việc 

tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như: không xả rác  

bừa bãi, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ các kênh rạch, bảo vệ hệ thống cống thoát 

nước của thành phố; trong đó nổi bật là mô hình trải nghiệm“Hành Trình Xanh 

– Một ngày làm công nhân vớt rác trên kênh”nhằmtăng cường hiệu quả triển 

khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ 

môi trường và văn minh đô thị. 

2. Mục đích thực hiện 

- Chương trình “Hành Trình Xanh” là một mô hình với sự tham gia tổ chức 

của 3 đội hình chuyên môn trực thuộc Đoàn Công ty trong việc thực hiện 

phương châm “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình 

nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.  

- Hành trình trải nghiệm giúp sinh viên thuộc các trường Cao đẳng, Đại 

học trên địa bàn TP.HCM và người dân quan tâm đến môi trườngnâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường trên tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và văn minh 

đô thị. 

- Ứng viên được lựa chọn tham gia hành trình trải nghiệm sẽ là đội ngũ 

góp phần tuyên truyền lan tỏa và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường và 

văn minh đô thị trong tương lai. 

3. Nội dung thực hiện 

Hành Trình Xanh là chương trình trải nghiệm dưới hình thức thi theo 

nhóm, được thiết kế để người tham gia có cơ hội: 

- Tìm hiểu thông tin và cảm nhận được vẻ đẹp cũng như góc khuất của 

tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. 

- Trải nghiệm một ngày làm công nhân vớt rác trên tuyến kênh Nhiêu Lộc 

– Thị Nghè, hiểu được sự vất vả khó khăn của những người hàng ngày phải làm 

công việc giữ gìn vệ sinh trên tuyến kênh luôn sạch đẹp.  

- Tìm hiểutác hại của việc xả rác xuống kênh, của việc không phân loại rác 

tại nguồn. 

- Thực hiện đoạn phim ngắn (video clip) vận động,tuyên truyền bảo vệ môi 

trường. 

4. Phương thức thực hiện 

4.1. Tuyển ứng viên 

- Thông qua trang Fanpage Đoàn Công ty (FB: ĐOÀN CTY MTĐT 

TP.HCM) và FanpageHạt Giống Xanh (FB: Hạt Giống Xanh – Green Seeds) 

Ban tổ chức sẽ đăng thông tin về chương trình và bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. 
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Poster tuyển ứng viên tham gia    Poster thông báo kết quả  

- Các ứng viên đăng ký sẽ trả lời một số câu hỏi thể hiện sự quan tâm về 

môi trường và phản hồi lại Ban tổ chức qua địa chỉ mail. Sau đó Ban tổ chức sẽ 

xét duyệt và chọn ra các ứng viên phù hợp tham gia thử thách và thông báo kết 

quả trên trang Fanpage Đoàn Công ty (FB: ĐOÀN CTY MTĐT TP.HCM) và 

Hạt Giống Xanh. 

4.2. Tổ chức hành trình trải nghiệm  

4.2.1. Tìm hiểu về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè 

- Các thành viên tham gia được Ban tổ chức chia thành các Đội,mỗi Đội từ 

4 đến 5 người và được phân biệt bằng cách đeo vòng tay có màu khác nhau. 

 

 
 

Các thành viên đeo vòng tay nhận diện của Đội mình 

 

- Tham gia một số trò chơi khởi động để chuẩn bị cho hành trình trải 

nghiệm trong đó nổi bật là trò chơi chuyền áo, đây là trò chơi thể hiện sự khéo 



4 
 

léo nhanh nhẹn đoàn kết giữa các thành viên; hình ảnh chiếc áo xanh được 

chuyền cho các thành viên mang ý nghĩa tiếp sức cùng truyền đi thông điệp giữ 

gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. 

 
 

- Các Đội tham gia phần thi Tìm hiểu về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghèbằng 

hình thức rung chuông vàng, đưa bảng trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyến 

kênh.  

 

 
 

Số điểm sẽ được tính trên tổng số thành viên còn lại sau mỗi câu hỏi (mỗi 

thành viên trả lời đúng ngồi lại sẽ tương ứng với 1 điểm). 

Sau mỗi câu hỏi Ban tổ chức sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan nhằm 

gợi ý cũng như giúp các bạn hiểu rõ hơn về thông tin và quá trình cải tạocủa 

kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. 
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4.2.2. Trải nghiệm vớt rác trên kênh 

- Khi đã hoàn thành các câu hỏi từ Ban tổ chức các Đội sẽ được trang bị đồ 

bảo hộ như (nón, áo phao, găng tay...) để xuống tàu đã bố trí sẵn bắt đầu thử 

thách vớt rác trên tuyến kênh.  

 
 

- Các Đội sẽ phải hoàn thành chỉ tiêuvớt02 thùng rác660 lítbằng các dụng 

cụ được chuẩn bị sẵn. 

 

 
 

4.2.3. Trải nghiệm phân loại rác trên kênh 

- Các Đội sau khi hoàn thành thử thách vớt đầy 02 thùng rác 660l và quay 

lại vị trí tập kết sẽ bắt đầu phân loại lượng rác vớt được thành 3 loại rác (hữu cơ, 

tái chế, còn lại) và rác nguy hại. 
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- Sau khi phân loại xong thành các loại riêng biệt các Đội sẽ bắt đầu thuyết 

trình giới thiệu phần thiphân loại rác của mình tại điểm tập kết. 

 

  

 
 

- Sau phần thuyết trình của các Đội, Ban tổ chức sẽ cung cấp thêm thông 

tin vềthực trạng vàđặc tính rác trên kênh. 

4.2.4. Thực hiện đoạn phim ngắn 

- Ngoài ra trong suốt quá trình tham gia thử thách các Đội phải quay phim 

chụp hình sau đó dựng lại Clip dài từ 3 đến 5 phút. 

 
- Các tiêu chí Ban tổ chức đề ra: giới thiệu ngắn gọn các thành viên Đội 

mình; đảm bảo đầy đủ hình ảnh quá trình trải nghiệm;nói lên được cảm xúc 
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cũng như suy nghĩ của Đội khi tham gia hành trình qua đó tuyên truyền kêu gọi 

người dân ra sức bảo vệ môi trường không xả rác ra đường và kênh rạch. 

4.2.5. Những vấn đề khác 

Nhằm khuyến khích việc chung tay bảo vệ môi trường,Ban tổ chức cũng 

sử dụng các dụng cụ, thiết bịnhư nia, tầm vông để làm cổng; cácquà tặng thân 

thiện với môi trường và có thể tái sử dụng lại tránh phát thải ra môi trường. 

 
 

5. Kết quả thực hiện 

 Sau hơn nửa ngày tham gia hoạt động dưới trời nắng, các thành viên phần 

nào đã hiểu hơn khó khăn mà những người công nhân phải trải qua, từ đó nói 

lên cảm xúc cũng như kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, 

không xả rác ra đường và kênh rạch, phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu 

lượng rác thải mỗi ngày. Đây là những tuyên truyền viên trong tương lai nhằm 

lan tỏa rộng rãi tinh thần ý thức giữ gìn môi trường thêm xanh, sạch, đẹp. 

 

 
Tìm hiểu thêm về hoạt động được ghi hình bởi đối tác truyền thông – Báo 

Thanh niên tại đây: 
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https://www.youtube.com/watch?v=8noMnr_yRKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XabHil
WaFVlfATEYuVLe3mX35YJ_MZZmZDw6Ob27udivsJTDCRqkybjE 

 

Tìm hiểu thêm về sản phẩm phim ngắn tuyên truyền của người tham gia 

tại đây: 

Video Đội 1.mp4
 

https://www.youtube.com/watch?v=8noMnr_yRKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XabHilWaFVlfATEYuVLe3mX35YJ_MZZmZDw6Ob27udivsJTDCRqkybjE
https://www.youtube.com/watch?v=8noMnr_yRKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XabHilWaFVlfATEYuVLe3mX35YJ_MZZmZDw6Ob27udivsJTDCRqkybjE

