
1 
 

MẪU TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

TÊN Ý TƯỞNG/ HOẠT ĐỘNG/ MÔ HÌNH 

 

I. Thông tin các nhân/Nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức: Quận Đoàn Bình Tân 

2. Mô tả tổ chức:  

3. Thông tin liên hệ: 

o Người đại diện: Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu – Phó Bí thư, Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân 

o Số điện thoai: 0965.476.055 

o Email: uybanhoibinhtan@gmail.com 

II. Thông tin của ý tưởng/ hoạt động/ mô hình dự thi 

1. Tên Sáng kiến/ hoạt động/ mô hình: Nhóm gia đình tự quản tuyến 

kênh 

2. Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 

3. Địa điểm thực hiện: Tuyến kênh Liên Xã phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân 

4. Mô tả chi tiết 

Với nội dung thực hiện: 

Quận Đoàn Bình Tântriển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ sở Đoàn khu vực 

địa bàn dân cư, gồm 04/10 phường được phân cấp quản lý tuyến Kênh Liên 

Xã (Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Tân Tạo) và Kênh 19/5 (Bình Hưng 

Hòa)tổ chức 15 đợt ra quân tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức 

người dân giữ gìn vệ sinh, môi trường các tuyến kênh bằng hình thức trực 

quan sinh động như đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội với hội viên, 

thanh niên, gắn 36 pano, phát 1200 tờ bướm tuyên truyền zika, sốt xuất 

huyết, vận động hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, bảo vệ môi trường 

sống, đồng thời thiết thực xây dựng nếp sống văn minh đô thị chào mừng 15 

năm Ngày thành lập quận. Qua đó đã tiến hành vận động được 10/10 Trưởng 

nhóm tự quản, 46/40 (đạt tỷ lệ 115%) hộ gia đình đăng ký phiếu tham gia 

Nhóm gia đình tự quản tuyến kênh thông qua các nhóm trưởng, đồng thời 

vận động trang bị 41/40 mảng xanh trong nhà và trước nhà, cùng hội viên, 

thanh niên tham gia ra quân duy trì cảnh quang trước tuyến kênh với 06 

Ngày Chủ nhật xanh. 
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Kết quả đạt được: 

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 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” gắn với phong trào “Vì thành phố văn minh - 

sạch đẹp - an toàn” trên địa bàn Quận được thực hiện thường xuyên bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực như: tuyên truyền miệng, 

phát thanh lưu động, tuyên truyền qua các pano, băng rôn, áp phích, tờ 

bướm,…từ đó có ảnh hưởng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả việc thực hiện các công trình do Quận, phường phát động. 

Ý thức tự quản của nhân dân được nâng cao trong xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị. Qua kết quả thực hiện mô hình “Nhóm gia đình tự quản tuyến 

kênh” tại 02 tuyến Kênh Liên Xã và 19/5 trên địa bàn quận, công tác quản lý 

kênh rạch dần đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định, tình hình 

vệ sinh môi trường tại các tuyến kênh đã có sự chuyển biến tích cực, hạn chế 

tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giảm thiểu tình trạng xả rác 

xuống kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy của các hộ dân, cải thiện cảnh 

quan môi trường dọc tuyến kênh. 

Công tác phối hợp, quản lý được thực hiện đồng bộ, có phân công nhiệm vụ 

cụ thể và có sự phối hợp với chính quyền các cấp, hạn chế được các hành vi 

xây dựng lấn chiếm, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vàxả rác dọc các 

tuyến kênh. Qua vận động, tuyên truyền nhân dân đã từng bước nâng cao ý 

thức trong việc không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và 

giảm ngập nước, góp phần cải thiện mỹ quan tuyến kênh, tạo sự thông 

thoáng dòng chảy, thoát nước hiệu quả, góp phần giảm ngập nước trên địa 

bàn phường Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa, được nhân dân sống dọc 

tuyến kênh hưởng ứng, đoàn kết, thực hiện sáng tạo và đồng tình cao. 

Hạn chế: 

Việc mua bán lấn chiếm lòng lề, đường của các đối tượng từ nơi khác đến cố 

ý vi phạm vào các giờ cao điểm hoặc ngoài giờ hành chính vẫn còn xảy ra, 

là nguyên nhân khách quan gây ảnh hưởng đến môi trường, đến các hộ gia 

đình tự nguyện tự quản tuyến kênh, qua đó cho thấy cần có sự phối hợp của 

lực lượng Công an, bảo vệ dân phố trong công tác tham gia, vận động xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị. 

 


