
1 
 

QUẬN ĐOÀN 11   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

    BCH ĐOÀN PHƯỜNG 6 

   *** 

BÀI THAM GIA CUỘC THI  

“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

 
I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

- Họ tên thí sinh dự thi: Vũ Thị Ngọc Thủy 

- Đơn vị: Đoàn phường 6 Quận 11 

- Số điện thoại liên hệ: 0901395359 

- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1991 

- Địa chỉ thường trú: 55/54/23B Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

- Tên sáng kiến: Nhân hạt giống phủ xanh thành phố 

 

II. SÁNG KIẾN DỰ THI 

- Tên sáng kiến: Nhân hạt giống phủ xanh thành phố 

- Thời gian thực hiện: 3 tháng 

- Địa điểm thực hiện: tại các khu vực có dân cư và các khu vực có đất 

trồng cây 

- Thông tin tham khảo về sáng kiến (hình ảnh): 

• Đơn vị chủ lực sẽ tổ chức cuộc vận động làm “Nhân hạt giống phủ 

xanh thành phố” trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân tại địa phương 

với hình thức: Kêu gọi người dân sẽ giữ lại các hạt cây ăn quả/trái/hạt giống rau sau 

khi đã dùng qua để phơi khô. Sau một thời gian sẽ đem tặng cho đơn vị chủ lực tại 

địa phương. 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh các trái cây được mua về dùng 

hằng ngày tại gia đình 
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  Hình ảnh các trái cây được ăn và 

giữ lại tất cả các hạt còn nguyên vẹn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Các hạt cây được đem 

phơi khô, ghi rõ tên loại trái cây  

và bảo quản khô ráo, tránh ẩm mốc. 

 

 

 

 

 
 

• Trách nhiệm của đơn vị chủ lưc là sẽ tập hợp toàn bộ các hạt cây ăn 

quả/trái/hạt giống thu gom được và có sàng lọc theo từng loại cây, sau đó nắm các 

hạt cây này vào các nắm đất và để ở khu vực lưu trữ. 
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• Đơn vị chủ lực kết nối với các tổ chức/ các chuyến du lịch/ tham quan 

khám phá của các nhóm/hội/bạn trẻ để khi các bạn tổ chức các chuyến đi của mình, 

các bạn sẽ đến nhận các “nắm đất hạt giống” và gieo ở các nơi mà các bạn đi 

qua/tham quan. 

• Qua thời gian, các “nắm đất hạt giống” sẽ nảy mầm và mọc thành các 

loại cây khác nhau ở các nơi được gieo trồng. Từ đó sẽ tạo thêm mảng xanh tại nơi 

được gieo, đồng thời giúp làm đa dạng sinh học và tiết kiệm nguồn hạt/cây giống 

ban đầu. 

- Mục đích thực hiện: Sáng kiến nhằm giúp cho các loại cây ăn 

trái/hoa quả có thể được trồng ở nhiều nơi, tạo đa dạng sinh học và tạo được mảng 

xanh phủ ở tất cả các nơi con người đã đi qua. Đồng thời giúp tiết kiệm được chi 

phí trong việc trồng cây giống, mua cây giống cho các nơi cần các loại hạt để gieo 

trồng cây. Đây cũng là cách để kết nối được nhiều bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ đam 

mê du lịch, giúp tổ chức có thể kết nối và nhân rộng ra được hoạt động cho nhiều 

đối tượng thanh niên hơn. 

- Sáng kiến/ hoạt động/mô hình nhằm giải quyết vấn đề gì? 

Các vấn đề mà hoạt động này có thể giải quyết gồm có: 

• Tiết kiệm được kinh phí trong việc mua cây giống, hạt giống cho các 

nhu cầu trồng cây ở các khu vực. 

• Trồng được nhiều mảng xanh, tạo bầu không khí trong lành, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trườn. 

• Tạo được đa dạng sinh học ở nhiều nơi hoặc địa phương nơi chúng ta 

đang sinh sống. 

• Giúp kết nối, tập hợp được các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ đam mê du 

lịch nhằm làm lớn mạnh thêm cho tổ chức Đoàn Thanh niên. 

- Điểm nổi bật của Sáng kiến/hoạt động/mô hình cùng những giá trị 

mà Sáng kiến/hoạt động/mô hình mang lại 

• Thu thập từ những thứ sẵn có và thường xuyên bị bỏ đi thay vì được 

thu gom lại để thực hiện hoạt động. 

• Giúp người dân có ý thức, nhận thức hơn trong việc phân loại các loại 

rác tại nguồn. 

• Giúp tạo được mảng xanh tại đơn vị, địa phương hoặc những nơi 

khác. 

• Giúp tập hợp được nhóm thanh niên có sở thích du lịch, khám phá… 

là những thanh niên năng động, có thể làm lớn mạnh được tổ chức hiện tại của đơn 

vị, địa phương. 

 


