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BÀI DỰ THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

 

Chỉ thị 19 của BTV Thành ủy về 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” đã và đang 

được các đơn vị triển khai và thực hiện một cách có hiệu quả và nghiêm túc. Với đặc 

điểm địa lý có một phần của Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chảy ngang địa bàn phường thì 

công tác vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thanh niên chấp hành các quy định về 

bảo vệ dòng kênh luôn được Đảng ủy – UBND và các ban ngành đoàn thể phường 

thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. 

Với vai trò xung kích, sáng tạo, Hội LHTNVN phường và Đoàn TNCS phường luôn nỗ 

lực sáng tạo các sản phẩm trực quan sinh động, nhằm thực hiện tốt chỉ thị 19, đồng thời 

ra sức xây dựng văn minh, mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường sống; “Thùng rác thân 

thiện” được hình thành từ những suy nghĩ ban đầu như thế. Sản phẩm được thiết kế từ 

việc kết hợp các chai nhựa đã qua sử dụng lại với nhau, tạo hình dạng thùng và được lắp 

đặt trên tuyến kênh Nhiêu Lộc. Sản phẩm lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 3/2019, 

bước đầu việc thiết kế gặp nhiều khó khăn trong khâu thu thập chai nhựa, phân loại, tạo 

hình. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay sản phẩm đã được thiết kế gọn gàng và phù hợp 

thông qua việc sử dụng các bình nước đã qua sử dụng, đồng thời thiết kế và dán các khẩu 

hiệu tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ dòng kênh trên mỗi thùng. Sản phẩm nhận 

được sự ủng hộ từ Ban điều hành tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường, đoàn viên, 

hội viên thanh niên. 

- Trong thời gian qua, BCH Đoàn phường cùng các bạn đoàn viên thanh niên đã ra 

quân lắp đặt “Thùng rác thân thiện” với tổng cộng 20 thùng rác. Cũng trong thời gian 

trên, Đoàn phường đã tổ chức ra quân thu gom được hơn 15kg rác thải mỗi ngày, góp 

phần đáng kể trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng kênh và thực hiện chỉ thị 19 của 

BTV Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh 

rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Công trình nhận được nhiều sự quan tâm 

của các cấp ủy chi bộ, ban điều hành, ban công tác mặt trận các khu phố, sự ủng hộ của 
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đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn phường cũng như xuất hiện trên các trang 

mạng xã hội, báo điện tử, … trong đó có báo Tuổi trẻ (số phát hành ngày 12/3/2019). 

- Qua gần 02 năm thực hiện công trình, hình ảnh chiếc “Thùng rác thân thiện” đã trở 

nên quen thuộc với người dân sinh sống và lao động gần đó, cũng như trở thành sản 

phẩm tuyên truyền trực quan sinh động của tuổi trẻ phường 14 về xây dựng văn minh đô 

thị, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tuyến đường Trường Sa văn minh – sạch đẹp 

– an toàn.  

- Với những kết quả đã đạt được, BCH Đoàn phường đã có bài tham luận trong buổi 

lễ sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 19 do Đảng uy phường tổ chức, qua đó đề xuất 02 

gương tiêu biểu trong công tác Dân vận khéo, đồng thời nhân rộng các gương điển hình 

thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

- Công trình được UBMTTQVN Thành phố công nhận Đã góp phần thực hiện tốt 

Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố 

sạch và giảm ngập nước” (theo Quyết định số 72/QĐ-MTTQ ngày 12/12/2019). 

UB Hội LHTNVN phường và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường ra mắt 

Công trình “Thùng rác thân thiện” 
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Sản phẩm “Thùng rác thân thiện” 
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Ra quân thu gom rác thải từ “Thùng rác thân thiện” 


