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TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

Ý TƯỞNG 

SINH VIÊN CÙNG CHUNG TAY XÂY DỰNG NGUỒN 

QUỸ XANH GIỮ GÌN KHÔNG GIAN SỐNG SẠCH, ĐẸP 

Thông tin cá nhân 
Nguyễn Thị Trúc Đào 

Sinh viên Khoa báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

Văn – ĐHQGTP.HCM. 

Số điện thoại: 0356942617, gmail: trucdao190715@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054973457443 

Địa chỉ: Kí túc xá khu A- Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

TÓM TẮT Ý TƯỞNG 

Đề tài Sinh viên cùng chung tay xây dựng nguồn quỹ xanh giữ gìn không gian sống sạch, 

đẹp được hình thành do thực trạng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều ở những nơi tập 

trung đông dân nhưng vẫn còn tình trạng rác thải không được phân loại. Từ đó, đôi khi 

những vật dụng vẫn còn giá trị sử dụng thì lại bị bỏ đi. Dự án được thí điểm tại kí túc xá 

khu A và A mở rộng – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các bạn sinh viên sẽ cùng 

nhau thực hiện kế hoạch nhỏ giữ lại những vật dụng không còn dùng nữa, sau đó cứ hai 

tháng thì kí túc xá sẽ tổ chức một chương trình để thu gom lại những vật dụng đó tạo 

thành một nguồn quỹ giúp các bạn sinh viên khó khăn và góp phần làm xanh, sạch, đẹp 

môi trường sống. 

Ý tưởng được hình thành với mục tiêu chung là xây dựng một chương trình khả thi, hiệu 

quả và mang tính giáo dục cao giúp 80% sinh viên đang sống ở kí túc xá hình thành nhân 

cách tốt đẹp, thói quen bảo vệ môi trường, cùng đoàn kết tham gia vì lợi ích chung. Dự 

án hứa sẽ mang đến 4 lợi ích cơ bản: Bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng sinh viên, 

gây quỹ và cuối cùng là dự án có khả năng nhân rộng và duy trì cao. 

Đề tài có khả năng xã hội hóa cao do đó được sự hỗ trợ về kinh phí, dụng cụ, kho chứa từ 

phía Ban quản lí kí túc xá và các bạn sinh viên. Chi phí thực hiện 200.000 nghìn đồng 

dùng để in giấy chứng nhận và tờ rơi thông tin về chương trình cho sinh viên. Kết quả 

mang lại của dự án này trước hết là hạn chế lại lượng rác thải sinh hoạt, tiết kiệm tài 

nguyên, hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho sinh viên ở kí túc xá và gắn kết thêm 

tình bạn trong sinh viên. 
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QUY TRÌNH SƠ BỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Thành lập Câu lạc bộ nguồn quỹ xanh 

↓ 
Kế nối, tuyên truyền 

↓ 
Ngày hội Kế hoạch nhỏ, phân loại, vận chuyển 

↓ 
Bán phế liệu, dọn dẹp vệ sinh, viết báo cáo, thư cảm ơn 

↓ 
Tương tác fanpage 

Dự án: Sinh viên cùng chung tay xây dựng nguồn quỹ xanh giữ gìn không gian sống sạch đẹp 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

- Kí túc xá khu A và A mở rộng – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có  gần 

20.000 sinh viên đang sinh sống và học tập ở đây.  

 
Nguồn: internet 

- Hàng ngày số lượng rác thải sinh hoạt rất nhiều đặc biệt là chai nhựa, bao nilon,… 

trung bình một phòng 4 người/ ngày sẽ dùng đến hơn 10 bọc nilon do mua cơm và 

vài chai nhựa. Nhưng phần lớn sinh viên đều bỏ vào thùng rác chung của phòng mà 

không phân loại. Chính vì vậy những vật dụng đó đều bị bỏ đi thay vì có thể bán cho 

các công ty phế liệu để họ xử lý và có thể tái chế lại. 

Ảnh: Trúc Đào 
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- Bên cạnh đó, nếu không trùng dịp với các chương trình khuyên góp vật dụng 

cũ của các Câu lạc bộ thì đa phần sinh viên đều bỏ những vật dụng cũ của 

mình không còn cùng nữa như sách, vỡ, balo cũ, giày,… vào thùng rác. 

2. Mục tiêu của dự án. 

- Xây dựng một chương trình khả thi và hiệu quả, mang tính giáo dục giúp 80% 

sinh viên kí túc xá hình thành nhân cách tốt đẹp, thói quen bảo vệ môi trường, 

cùng đoàn kết tham gia vì lợi ích chung. 

 

3. Lợi ích của dự án: 

 
- Bảo vệ môi trường: hạn chế lượng rác thải sinh hoạt, tiết kiệm tài nguyên. 

- Phát triển cộng đồng sinh viên: nâng cao nhận thức cho sinh viên. Kết nối các bạn 

lại với nhau. Cứ hai tháng chương trình sẽ tổ chức ngày hội một lần vì vậy về lâu 

dài, chương trình sẽ giúp các bạn hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ 

những hành động dù là nhỏ nhất. 

- Có khả năng nhân rộng và duy trì cao: dự án có thể được áp dụng ở các kí túc xá 

hay ở các nơi tập trung đông người dân. 

- Gây quỹ: số tiền bán phế liệu cũng như sách, vỡ, quần áo cũ,.. được chia sẻ lại 

cho sinh viên, các bạn ở những vùng quê khó khăn và thiếu vật chất. 

 

4. Thực hiện dự án: 

Bước 1: 

- Viết kế hoạch dự án: Sinh viên cùng chung tay xây dựng nguồn quỹ xanh 

giữ gìn không gian sống sạch, đẹptrình Ban quản lý kí túc xá duyệt. 

- Chủ trì chương trình và giám sát: Ban quản lí kí túc xá. 

- Thời gian thực hiện chương trình nguồn quỹ xanh lần đầu: 02/04/2021 

đến 12/6/2021. 

-  Địa điểm: Kí túc xá khu A và A mở rộng. 

 

Bước 2:02/04/2021 đến 20/04/2021 (18 ngày). 

- Tuyên truyền, kêu gọi, tập họp tình nguyện viên. 

- Số lượng: 20 tình nguyện viên. (từ sinh viên năm nhất đến năm tư để khi 

các thành viên trong Câu lạc bộ ra trường thì vẫn còn hế hệ sau có kinh 

nghiệm nối tiếp và duy trì chương trình) 

- Chia thành các ban và phân công nhiệm vụ. 

+ Ban đối nội: trực bàn, viết báo cáo, phát giấy chứng nhận cho sinh 

viên,.. 

+ Ban đối ngoại: tuyên truyền, liên hệ tiệm phế liệu, các câu lạc bộ,… 

+ Ban hậu cần: vận chuyển, phân loại,… 

+ Ban chủ nhiệm: tổ chức, theo dõi, điều phối chương trình,… 
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Bước 3:20/04/2021 đến 8/6/2021 (52 ngày): 

 

- Lập fanpage Nguồn quỹ xanh trên facebook để tương tác tuyên truyền. 

- Kết nối, tuyên truyền về ý nghĩa chương trình, khuyến khích các bạn 

tham gia thực hiện kế hoạch nhỏ. 

- Tuyên truyền qua radio của kí túc xá. 

- Đặt bàn tuyên truyền về chương trình có poster với nội dung ngắn gọn, 

đầy đủ và có đường link tới fanpage Nguồn quỹ xanh trên Facebook. 

Ngày 05/06/2021: đặt bảng thông báo thông tin về ngày Hội trước cổng 

kí túc xá. 

Bước 4:09/06/2021 đến 10/06/2021 (2 ngày): 

- Tổ chức ngày Hội Kế hoạch nhỏ để các bạn sinh viên đem góp vật dụng 

không sử dụng nữa cho Câu lạc bộ Nguồn quỹ xanh. 

Thời gian: 8h00 đến 17h00. 

Địa điểm: sân vận động kí túc xá khu A mở rộng. 

Kho chứa: tầng 1 của tòa nhà AG3. 

 

Sân vận động kí túc xá khu A mở rộng. Kho chứa tầng 1 nhà AG3 

- Ban chủ nhiệm: quan sát, theo dõi, lưu giữ hình ảnh ngày Hội làm kỷ 

niệm,… 

- Ban hậu cần: phân loại chai, giấy, sách, đồ cũ,.. 

Ban đối nội: nhận vật dụng từ sinh viên, phát giấy chứng nhận cho 

sinh viên và hỗ trợ ban hậu cần. 

Ban đối ngoại: liên hệ trưởng nhà AG3 để vận chuyển  vật dụng như 
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sách và quần áo, balo cũ vào kho. Còn phế liệu thì để một bên riêng 

tiến hành đem bán vào ngày 11/06/2021. 

Bước 5:11/06/2021 đến 12/06/2021 

 

- Ban ngoại giao: Tổ chức bán phế liệu. (Công ty phế liệu Sài Gòn sẽ 

đến mua tận nơi). Các phế liệu như chai nhựa, lon, bọc nilon, giấy 

vụn sẽ được bán vào ngày 11/06/2021 tức sau ngày hội Kế hoạch nhỏ 

một ngày vì số lượng rất nhiều và nếu để lâu quá sẽ bóc mùi và sinh 

ra một số vấn đề khác nên sẽ bán sớm nhất có thể. 

- Tiền bán được sẽ làm quỹ đưa cho Ban quản lý kí túc xá tặng cho các 

bạn sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

- Các ban cùng nhau dọn dẹp vệ sinh. 

- Ban đối nội: viết thư cảm ơn, viết báo cáo kết quả trình Ban quản lí 

kí túc xá. 

 

• Ban hậu cần: 
  

▪ Lưu trữ sách, tài liệu vào kho để đầu mỗi học kì tổ chức chương trình tặng sách 

cho sinh viên. ( dự kiến số lượng sách thu được sẽ được trao tặng lại cho sinh 

viên ở đầu mỗi học kì của năm học thông qua chương trình tặng sách cho sinh 

viên ở kí túc xá mà Câu lạc bộ sẽ tổ chức). 

▪ Vật dụng cũ như balo, giày, quần áo,..thì đem tặng lại cho Câu lạc bộ Lửa Tâm 

để CLB gửi đến những người dân sống ở các cùng khó khăn vào các dịp mà 

Câu lạc bộ đến tình nguyện vào mùa hè hay mùa mùa xuân. 

Bước 6: Tương tác Fanpage 

Fanpage Nguồn quỹ xanh là nơi để chia sẻ, kết nối các bạn sinh viên kí túc xá trong việc 

cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường bằng chính những hành động nhỏ của mình 

nhưng lại ý nghĩa lớn. 
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- Fanpage cũng là nơi thông báo cho các bạn thời gian tổ chức chương trình 

ngày Hội Nguồn quỹ xanh vì chương trình hai tháng sẽ tổ chức một lần. 

- Bên cạnh đó, fanpage sẽ chia sẻ thông tin những hoạt động, ngày hội của 

Thành phố về bảo vệ môi trường để các bạn hưởng ứng và tham gia. 

KẾT LUẬN 

Dự án mang tính khả thi cao và có hiệu quả, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi 

ích và lan tỏa đi ý thức bảo vệ môi trường đến nhiều sinh viên hơn. Bảo vệ 

môi trường là trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay 

khi môi trường sống của con người đang bị đe dọa vì vậy rất cần sự chung 

tay của mọi người để cùng nhau bảo vệ môi trường dù là một hành động rất 

nhỏ thì nó cũng mang một ý nghĩa rất lớn và đó cũng chính là thông điệp mà 

dự án muốn truyền tải đến các bạn sinh viên -  những thế hệ trẻ, những chủ 

nhân tương lai của đất nước vào ngày mai. 


