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  UBND HUYỆN CỦ CHI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trường MN Phước Hiệp        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BÀI DỰ THI 

Cuộc thi “Ý tưởng xanh vì thành phố an lành” 

 – Dự án VSMT Tp. HCM giai đoạn 2 

 

Là một giáo viên đang công tác tại trường Mầm non Phước Hiệp (xã Phước 

Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), ngoài mong ước được gieo cho các con những 

giá trị tri thức từ cơ bản nhất, tôi còn mang cho mình ước mơ gieo cho các con lòng 

nhân ái, yêu cái đẹp, biết thương cảm, yêu mến những người xung quanh các con, cho 

dù họ là chú kỹ sư, cô bác sĩ, hay dù họ làm những công việc thật bình thường như cô 

lao công, chú công nhân vệ sinh,… Dạy các con biết làm những điều tử tế, thì cuộc 

sống sẽ đẹp hơn biết bao. 

 Thông qua các phương tiện thông tin báo chí, không quá khó để bắt gặp những 

hình ảnh, đoạn phim ngắn ghi lại cảnh những chú công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ 

dọn rác dưới những cống nước bí bách, rác oai mục, phủ lên trên là nhiều lớp nước, cặn 

đen ngòm, qua khung ảnh thậm chí chúng ta vẫn cảm thấy ngại vì bẩn, vậy mà các cô 

chú công nhân phải lặn, hụp nhiều ngày liền khắp các kênh rạch, cống thoát nước để 

làm điều đó.  

(Ảnh: Sưu tầm) 

Tôi cảm thấy nể phục xen lần hổ thẹn. Hổ thẹn vì trước đây, tôi chỉ từng giáo 

dục các con bỏ rác đúng nới quy định, chứ chưa từng nghĩ đến việc dạy các con phân  
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loại rác thải tại nguồn. Bây giờ tôi, các bạn, các con,… cùng chung tay vẫn chưa 

muộn. Xưa nay, chúng ta thường mang cho mình cái lối nghĩ “Chỉ cần chúng ta sạch là 

được” đã vô hình chung làm cho việc xả rác diễn ra một cách tùy tiện, rác sẽ được vứt ở 

khắp mọi nơi, miễn sao chúng ta thấy rắng nó hợp lý.  

Nhưng xã hội luôn không ngừng phát triển, con người chúng ta cũng phát triển 

ngày một văn minh hơn, tiến bộ hơn, biết bỏ rác sao cho đúng nơi quy định, cho mỹ 

quan môi trường, nhưng chưa đủ, chúng ta quên mất rằng, rác chúng cũng rất cần được 

phân loại trước khi xử lý, và chi phí phân loại xử lý rác thì không hề rẻ một chút nào. 

“Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, mỗi ngày trên địa bàn 

thành phố phát sinh khoảng 8.300 tấn rác sinh hoạt, cao điểm có ngày lên đến 9.200 tấn, 

chiếm hơn 40% nguồn phát thải. Mỗi năm, thành phố phải chi hàng trăm tỷ đồng cho 

việc thu gom, vận chuyển và xử lý lượng rác thải khổng lồ này.  

Ðể giảm chi ngân sách, giảm ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đã yêu cầu 

các quận, huyện đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn.” – Theo Báo Nhân dân. Nhận 

thấy được điều đó, Nhà trường nơi tôi đnag công tác đã tham mưu, đề xuất và đưa vào 

hành động, giáo viên cùng tuyên truyền đến phụ huynh, giáo dục học sinh, để vừa tạo 

cho trẻ một thói quen văn minh, vừa phối hợp nhịp nhàng với gia đình hưởng ứng phân 

loại rác tại nguồn. Việc làm không quá kho, tuy nhiên đã mang lại nhiều tín hiệu khả 

quan cho môi trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh: Các con tự phân loại rác sau khi sử dụng). 

(Ảnh: Giáo dục trẻ thông qua lồng ghép vào các tiết dạy). 
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(Ảnh: Giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi. Phối hợp cùng phụ huynh) 
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Ngoài ra, tôi còn tập cho các con một thói quen nhỏ khi đến những nơi 

không có sẵn thùng rác, các con ăn xong quà bánh, vỏ chai nước, hãy mang rác 

ấy về nhà, về trường, hoặc về những nới có sẵn thùng rác mà bỏ vào, chớ vội vứt 

lung tung. Trẻ con mà, chúng vốn là tờ giấy trắng tinh, chúng ta hãy trao yêu 

thương và những điều tốt đẹp, ắt chúng sẽ ghi nhớ và làm theo một cách thật thú 

vị phải không nào. Mong rằng những hành động nhỏ của các cô và trò trường 

Mầm Non Phước Hiệp sẽ tiếp tục được lan tỏa và hiệu quả hơn nữa, chúng ta 

cùng hành động vì cộng đồng, vì một môi  trường Xanh – Sạch – Đẹp.  
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Người viết 

Thái Thị Kim Thanh – Lê Thị Hạnh Nhân 


