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TÁC PHẨM THAM DỰ 

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

TÁI CHẾ VỎ CHAI NHỰA THÀNH CHẬU CÂY 

I. Nhóm thực hiện: 

1. Hội LHTN Phường 12, quận Gò Vấp 

2. Nguyễn Duy Khanh – Chủ tịch Hội LHTN Phường 12, quận Gò Vấp 

Email: doanphuong12govap@gmail.com 

II. Thông tin ý tưởng: 

1. Tái sáng kiến: Tái chế vỏ chai nhựa thành các chậu hoa. 

2. Thời gian thực hiện: 23/8/2020 

3. Địa điểm thực hiện: Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 3, Phường 12, quận 

Gò Vấp 

4. Mô tả chi tiết: 

- Mục đích: Việc tái chế vỏ chai nhựa hiện nay không còn quá xa lạ trong 

hoạt động bảo vệ môi trường. Tận dụng, tái chế mọi thứ đã quá sử dụng là cách mà 

đoàn hội muốn giúp các bạn hội viên thanh niên luyện trí sáng tạo mỗi ngày đồng 

thời là một hoạt động nhằm nâng cao, thay đổi nhận thức của nhân dân tại khu phố 

về các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực cho các bạn 

hội viên để phát hiện khả năng của chính bản thân mình và giúp cho các bạn gắn 

kết với nhau hơn. 

- Điểm nổi bật: Huy động được nhiều nguồn lực vận động: ủng hộ cây của 

CLB cây xanh, các vỏ chai nhựa thì được các cô Chi hội Phụ nữ thu gom vận động, 

kinh phí thực hiện là nguồn xã hội hóa của nhân dân trên địa bàn khu phố. Tổng 

kinh phí hoạt động là 500.000đ. 

- Hoạt động đã giúp gắn kết các bạn trong chi hội hơn đồng thời phát hiện 

được những hội viên có khả năng hội họa và khả năng sáng tạo. Khi thấy được 

những sản phẩm do chính tay mình làm ra được người dân xung quanh ủng hộ, các 

bạn hội viên cảm thấy phấn khích tự hào hơn, nhân dân và gia đình tin tưởng khi 

cho con em của mình tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn hội phát động. 

- Điềm thành công: Là huy động, gắn kết được lực lượng hội viên, đoàn 

viên. Hạn chế: do thực hiện lần đầu nên còn chưa có kinh nghiệm trong việc sơn vẽ 

và thiết kế các chậu cây. 

5. Hình ảnh hoạt động 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1019277005193893&id=607

848686336729 

HỘI LHTN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 UỶ BAN HỘI QUẬN GÒ VẤP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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