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MẪU TÁC PHẨM DỰ THI 

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

TÊN HOẠT ĐỘNG: THANH NIÊN QUẬN 7 VỚI HOẠT ĐỘNG XANH 

I. Thông tin cá nhân/Nhóm thực hiện: 

1. Tên tổ chức/ cá nhân: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình 

Thuận, Quận 7 

2. Hội LHTN VN phường Bình Thuận trực thuộc Hội LHTN VN Quận 7. 

Thanh niên Quận 7 quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TU của Ban Thường 

vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực với mong 

muốn và quyết tâm xây dựng Quận 7 văn minh, sạch đẹp, an lành. Tự hào là 

thanh niên Quận 7 luôn xung kích, nhiệt huyết sáng tạo “Vì quận 7 xanh- an 

lành”. 

3. Thông tin liên hệ: 

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Hòa 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội  LHTN Phường Bình Thuận 

Fb cá nhân: Thúy Hòa Nguyễn 

(https://www.facebook.com/thuyhoa.nguyen.543) 

Fb tổchức: Đoàn Phường Bình Thuận 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100018034396877) 

Số điện thoại liên hệ: Nguyễn Thị Thúy Hòa – 0383202028 

II. Thông tin  của hoạt động 

1. Tên hoạt động:  Thanh niên Quận 7 với hoạt động xanh 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2019 và tiếp tục thực hiện trong thời gian 

tới. 

3. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn Quận 7  

4 Thông tin tham khảo:  

Nguồn DC Film :https://www.youtube.com/watch?v=RioieU8sdnE 

Các hình ảnh hoạt động của 10 phường trên địa bàn quận 7. 

5. Mô tả chi tiết: 

Thuyết minh: anh Đinh Ngọc Long – Thanh niên khu phố 3, phường Bình 

Thuận. 

Viết kịch bản và dựng Clip: Chị Nguyễn Thị Thúy Hòa – Phó Chủ tịch Hội 

Nội dung Clip: 

Ô  nhiễm môi trường! 

Vấn nạn xả rác bừa bãi ra đường và kênh rạch! 

Tất cả khiến chất lượng cuộc sống của chúng  ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng! 

Stresss! 

Bệnh tật! 

https://www.facebook.com/thuyhoa.nguyen.543
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018034396877
https://www.youtube.com/watch?v=RioieU8sdnE
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Mất mỹ quan đô thị! 

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụThành ủy Tp. HCM thực 

hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, 

vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Các cấp ủy đảng và chính quyền, 

MTTQ – các đoàn thề - chính trị xã hội ở Quận 7 đã tổ chức lễ phát động nhiều 

đợt hoạt động thiết thực chuyển hóa điểm tồn đọng rác thành không gian xanh, 

khu vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hiện nay, Quận 7 là một trong số những địap 

hương tự hào với hệ thống mật độ cây xanh phủ đểu, hệ thống cây xanh cổ thụ 

ở trên nhiều tuyến đường. Không chỉ lọc bụi, cây xanh còn giúp Quận 7 giữ 

được nền nhiệt ở mức vừa phải, là "điều hòa" tự nhiên của người dân Quận 7 

trong những ngày hè oi bức. Với đặc điểm của Quận 7 có tổng diện tích tự 

nhiên là 3576 ha trong đó 28,96 %5 là diện tích sông, kênh rạch. Các con sông 

rạch phải kể đến như: kênh Tẻ, sông SG; rạch Đĩa, sông Phú Xuân, sông Nhà 

Bè, rạch ông Lớn…Hệ thống kênh rạch bao quanh, không gian thoáng mát. 

Điều này đã thu hút người dân ở các khu vực khác đến quận 7 sinh sống “đất 

lành chim đậu”. 

Để Quận 7 luôn trong sạch, lành mạnh Hội LH TN Quận 7 nói chung và 10 

phường Hội nói riêng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và 

bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể như sau: 

➢ Người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường - yếu tố quan trọng hàng 

đầu trong việc bảo vệ môi trường sống, vứt rác đúng nơi quy định,  

• “Phát tờ tuyên truyền, vẽ mảng tường tuyên truyền” 

• “Chuyển hóa điểm tồn đọng rác thành sân chơi cho thiếu nhi” tuyên truyền 

đến người dân nói không với xả rác bừa bãi ra môi trường xung quanh, đặc 

biệt là những nơi công cộng.  

• Giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ em về bảo vệ môi trường ngay tại nơi 

mình sinh sống và học tập.  

• ‘Ngày Chủ nhật xanh”; “15 phút vệ sinh môi trường” -Giữ gìn vệ sinh 

chung, quét dọn đường, tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp. 

• “Vẽ nắp cống tuyên truyền” – Khơi thông cống rãnh, những cống rãnh chảy 

phải có nắp đậy, không xả nước thải, chất thải sinh hoạt. 

• “Chương trình Trao tặng thùng rác”- nhằm tuyên truyền. Mỗi gia đình cần 

có một thùng đựng rác có nắp đậy riêng và thu gom rác thải sinh hoạt đúng 

nơi quy định. 

➢ Trồng nhiều cây xanh 

• “Mỗi đoàn viên trồng 1 cây xanh, bạn đã làm Quận 7 sạch hơn, đẹp hơn ”,  

• Tổ chức hội thi “Nét vẽ xanh”- Cây xanh là nguồn cung cấp oxy cho bầu khí 

không khí và nó cũng là nguồn hấp thụ khí cacbon, giảm sói mòn đất và hệ 

sinh thái. Nên trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà để được hưởng những 

không khí trong lành do cây tạo ra, giữ gìn và lên án những hành động phá 

rừng, đốt rừng bừa bãi. 
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➢ Hạn chế sử dụng túi nilon 

• “Rác thải nhựa đổi cây xanh” 

• Nilon là vật khó phân hủy trong môi trường bình thường nó có thể tồn tại 

hàng trăm năm. Nếu sử dụng nhiều túi nilon mà không xử lý đúng sẽ gây 

nên hậu quả to lớn sau này. Để giảm thiểu túi nilon và các túi đựng bằng 

nhựa chúng ta nên hạn chế tối đa hoặc thay thế bằng các túi bằng giấy hay 

các loại túi dễ phân hủy. 

➢ Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống 

• “Sản phẩm sáng tạo từ rác thải nhựa” 

• Giờ đây khoa học phát triển hiện đại rất nhiều, nhiều thiết bị rất thân thiện 

môi trường và làm giảm ô nhiễm.  

• Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống là phương pháp bảo vệ môi trường 

một cách nhanh chóng, hiệu quả và hữu ích. Bảo vệ được môi trường sống 

là bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế của đất nước. 

Tất cả chúng tôi thực hiện những hành động trên với mong muốn và quyết tâm để xây 

dựng Quân 7 văn minh, sạch đẹp, an lành. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu “VÌ 

QUẬN 7 XANH –AN LÀNH”. 

 

 

 

 

 

 


