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

MÔ HÌNH TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

“HÃY NGHĨ XANH – HÀNH ĐỘNG SẠCH” 

 

I. Thông tin nhóm thực hiện: 

1. Tên tổ chức: Hội LHTN phường Hòa Thạnh 

2. Mô tả tổ chức: Là tổ chức tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên tại 

địa phương phường Hòa Thạnh quận Tân Phú, thường xuyên tổ 

chức các hoạt động phong trào, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 

tại địa phương. 

3. Thông tin liên hệ: Anh Lại Đình Chiến – Chủ tịch Ủy ban Hội 

LHTN phường Hòa Thạnh 

+ SĐT: 0938096110 

+ Email: doanphuonghoathanh@gmail.com,  

+ Fb: https://www.facebook.com/tuoitre.hoathanh 

II. Thông tin của mô hình: 

1. Thực trạng: 

Trước khi chưa thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền về ý thức bảo 

vệ môi trường còn mờ nhạt, các phần việc cụ thể để thực hiện việc bảo vệ môi 

trường chưa được đoàn viên, hội viên thanh niên nhận thức rõ ràng, các phong 

trào, hoạt động chưa lan truyền sâu rộng trong nhân dân. 

2. Nội dung:  

Nhằm thực hiện hiệu quả 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”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn phường đã đăng ký sáng 

kiến “Phát động phong trào đăng ký phần việc bảo vệ môi trường qua mạng 

xã hội”. Từ nội dung đăng ký trên, Ban Thường vụ Đoàn phường đã xây dựng 

hướng dẫn Thực hiện phong trào “Hãy nghĩ Xanh – Hành động Sạch” và phát 

động đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các chi đoàn bộ phận và đoàn 

viên thanh niên là học sinh, sinh viên học tại các trường trú đống trên địa bàn 

phường cùng hưởng ứng tham gia.  

Mỗi đoàn viên chọn một nội dung thực hiện bảo vệ môi trường bên dưới: 

• Tôi sẽ thực hiện tốt việc phân loại rác thải  

• Tôi sẽ không xả rác ở bất cứ nơi nào  
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• Tôi sẽ hạn chế sử dụng bao nilon 

• Không nhận tờ rơi khi không cần 

• Không xả rác nơi công cộng 

• Không hút thuốc nơi công cộng 

• Không lãng phí thức ăn  

• Tiết kiệm điện, nước là bảo vệ môi trường 

• Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường 

• Dừng đèn đỏ trên 25s, tắt máy . 

Có thể suy nghĩ thêm một số việc làm tương tự để bảo vệ môi trường 

rồi đăng ký. 

Mỗi bạn đoàn viên, học sinh viết một nội dung đăng ký phần việc bảo 

vệ môi trường của mình lên giấy A3 hoặc A4, ký tên và chụp hình. Hình vừa 

chụp đăng lên trang Facebook cá nhân và hashtag #haynghixanh 

#hanhdongsach. Sau đó gửi hình chụp qua zalo chế độ HD cho Bí thư Chi 

đoàn. Đồng thời giới thiệu ít nhất 02 người không phải là đoàn viên cùng thực 

hiện. 

 3. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến (trình bày về khả năng áp dụng 

vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào. 

Nếu có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể). 

Có thế áp dụng rộng rãi, không chỉ đoàn viên thanh niên phường mà 

còn có thể áp dụng cho tất cả người dùng facebook, cộng đồng mạng. 

4. Thời điểm áp dụng: tháng 3 năm 2019. 

5. Hiệu quả mang lại:  

Đến nay đã có 136 lượt đoàn viên thanh niên hưởng ứng thực hiện, có 

hơn 1200 lượt tương tác qua mạng xã hội, làm thay đổi nhận thức và trách 

nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ trong lực lượng đoàn viên thanh niên mà 

cả cộng đồng mạng cùng biết tới.  

 


