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TÁC PHẨM DỰ THI 

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

LỢI ÍCH TỪ VỎ CHAI  

 

Đơn vị: Hội LHTN Việt Nam Phường 1, Quận 11, TP.HCM 

Tác giả: Nguyễn Trường Tin 

Số điện thoại: 0932150292 

Hộp thư: truongtin150292@gmail.com 

Nhựa là loại rác thải khó phân hủy nhất, khiến cho vấn nạn ô nhiễm môi trường 

ngày càng trầm trọng. Số lượng vỏ chai, bình nhựa chúng ta sử dụng trong cuộc 

sống ngày càng nhiều, từ nước giải khát, chai đựng dầu ăn, bình nước xả… 

Tái chế rác thải nhựa thành chậu trồng cây 

Đầu tiên, bạn lấy bình và chai nhựa rửa sạch rồi để chúng khô tự nhiên. Sau đó lấy 

kéo cắt theo hình dạng mà bạn mong muốn, dùng vật nhọn khoét lỗ thoát nước ở 

đáy chậu rồi cho đất vào. Sau khi hoàn thành bạn có thể trồng cây hoặc các loại rau 

mà bạn thích. 
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Dây đai nắp chai  

Bạn thu gom 1 lượng lớn nắp chai nhựa. Sau đó 

dùng dây dán hoặc xỏ chúng lại với nhau. Khi đi 

du lịch hoặc cắm trại, khi thấy vỏ chai nhựa bị 

vứt khắp nơi, bạn lấy chúng và vặn vào các nắp 

dây đai. Sau chuyến đi bạn sẽ có kha khá vỏ 

chai để sử dụng cho việc trồng cây đấy.  

Máy thu gom vỏ chai nhựa. 

Đặt máy thu gom vỏ chai nhựa tại các nhà Ga, 

bến xe, trạm xe buýt. Để nhận được 1 vé xe buýt 

miễn phí bạn cần tái chế 5 vỏ chai nhựa hoặc 

bạn có thể tích lũy thật nhiều để có 1 vé xe đi xa hơn như ra Mũi Né chẳn hạn. Hệ 

thống các máy thu gom sẽ tích lũy điểm của bạn vào tại khoản cá nhân qua ứng 

dụng trên điện thoại di động. 


