QUẬN ĐOÀN 6
BCH ĐOÀN PHƯỜNG 2
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phường 2, ngày 05 tháng 10 năm 2020

CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO QUẬN 6 NĂM 2020
“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
I. Thông tin Nhóm thực hiện:
1. Tên tổ chức: BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 2 – QUẬN 6
2. Mô tả tổ chức: Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp thanh
niên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm phát huy vai trò của thanh
niên thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vị trí, vai trò của tổ chức đoàn được
xác lập từ vị trí, vai trò to lớn củathanh niên trong xã hội
3. Thông tin liên hệ: doanphuong2.2012@gmail.com
II. Thông tin của ý tưởng/ hoạt động/ mô hình dự thi:
1. Tên sáng kiến/ hoạt động/ mô hình:
Hoạt động tình nguyện ra quân bảo vệ môi trường tại địa phương
2. Thời gian thực hiện:
Tháng 01/2020 – Tháng 12/2020
3. Địa điểm thực hiện: Địa bàn Phường 2, Quận 6
4. Thực hiện Video clip về hoạt động
5. Mô tả chi tiết:
• Thực trạng việc xả rác bừa bãi ra môi trường đang gây ảnh hưởng nặng
nề đến cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống thoát
nước…Trước tình trạng này, BCH Đoàn Phường nắm tình hình không ít
nhân dân và đoàn viên thanh niên tại địa phương lo lắng và cuộc sống bị
ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, xả rác ra đường và khu vực kênh
Hàng Bàng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đảm bảo vệ sinh môi
trường, mỹ quan đô thị.
• Ban chấp hành Đoàn phường cùng với các chi đoàn tổ chức ra quân
thường xuyên dọn vệ sinh các tuyến hẻm, tuyến đường, thực hiện gắn
bảng tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp – an toàn, xóa 2 điểm rác tự phát
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trên địa bàn phường và dọn vệ sinh khu vực giải tỏa kênh Hàng Bàng giai
đoạn 2.
• Hưởng ứng Chỉ thị số 19 – CT/TU đoàn viên, hội viên các chi đoàn ra
quân “30 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” tổng vệ sinh
tại các khu dân cư xóa quảng cáo rao vặt trái phép, trồng và chăm sóc cây
xanhvà tạo mảng xanh trên các vách tường hẻm.
• Ra mắt tuyến hẻm 88 Cao Văn Lầu và 140 Phạm Đình Hổ “Văn minh –
Sạch đẹp – An toàn”, phát 50 quạt cầm tay và treo 15 bảng tuyên truyển
bảo vệ môi trường, vận động mỗi người dân chung tay xây dựng và bảo
vệ môi trường sống, tích cực giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự an
toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
• Thành lập đội hình “Thanh niên xanh” tuyên truyền, vận động đến từng
hộ dân trên địa bàn về không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và
giảm ngập nước thu hút 135 lượt tham gia.
• Tổ chức ra mắt “Không gian xanh” tại trụ sở Khu phố 4 (Số 200 Mai
Xuân Thưởng, phường 2, quận 6), hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi đoàn
viên trồng 01 cây xanh” và trao tặng 50 cây xanh trên địa bàn Phường.
• Ra quân phát 300 phiếu bướm với nội dung bỏ rác đúng nơi quy định,
không xả rác ra đường và kênh rạch, tuyên truyền về tác hại của túi ni
lông và phát tặng 350 túi giấy, vận động hộ dân hạn chế sử dụng bao ni
lông bảo vệ môi trường.
• Tổ chức hội thi “Thanh thiếu nhi Phường 2 chung tay bảo vệ môi
trường”, qua đó thu hút 98các bạn thiếu nhi đoàn viên, thanh niên, tham
gia.
• Phối hợp tổ chức 45 lượt phát thanh tuyên truyền về xây dựng văn minh
đô thị, hưởng ứng 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”.
• Mời gọi 96 lượt người dân ra quân dọn vệ sinh cùng hành động nói
không với xả rác ra đường và kênh rạch, cuộc vận động có ý nghĩa thiết
thực bằng hành động cụ thể, thiết thân đối với mỗi người, mỗi ngày, mỗi
nơi mình sinh hoạt cư trú sẽ góp phần mang lại sự đổi thay tích cực, lợi
ích bền vững cho môi trường sống, cho sự sống và nếp sống của mỗi con
người, của chính chúng ta.
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