
 
BÀI DỰ THI 

“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 
Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 11, Quận 3. 

Phường 11 Quận 3 có vị trí địa lý nằm phía Bắc của Quận 3, hướng Bắc giáp 

với phường 5 Quận Tân Bình, hướng Tây giáp với phường 13 Quận 3, hướng Đông 
là đường Hoàng Sa dọc Kênh Nhiêu Lộc tiếp giáp với phường 13 Quận Phú Nhuận 

và phường 12 Quận 3, phía Nam giáp với phường 9 và phường 10 Quận 3, địa bàn 

phường có 03 tuyến đường giao thông chính là Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn 
Đang, Hoàng Sa và tuyến đường sắt Bắc - Nam vào ga Sài Gòn. Phường có diện 
tích tự nhiên 476.849m2.   

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy thành 

phố Hồ Chí Minh về thực hiện 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”. Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường và Ban Công tác Mặt Trận 6 khu 

phố thường xuyên ra quân thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa  bàn Phường, đặc 

biệt là tuyến đường Hoàng Sa- dọc Kênh Nhiêu Lộc.  

 

 

 
 

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban MTTQVN Phường phối hợp Ủy ban nhân 

dân và các ban ngành đoàn thể và các cơ sở Tôn giáo tổ chức thực hiện Chương 

trình phối hợp thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về việc thực hiện 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”.  

 

 

 



Phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể, hệ 

thống chính trị, khu phố, tổ dân phố thực hiện tốt 

chương trình phối hợp, nâng cao ý thức vai trò trách 

nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận 

động trên. 

 

Phát huy sức mạnh nội lực cả hệ thống chính 

trị, đặc biệt là sức mạnh  của Nhân dân bằng nhiều 

hình thức vận động, tuyên truyền hiệu quả nhằm từng 

bước tạo sự chuyển biến, thay đổi thói quen, nhận 

thức và hành vi của mỗi người dân vì môi trường sống 

sạch đẹp, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

 

Kết hợp trong công tác liên tịch, gắn liền với phong trào xây dựng Khu phố 

văn hóa, khu dân cư văn minh. Thông qua các hoạt động phối hợp để ngày càng 

củng cố và nâng cao hoạt động phong trào của các Ban ngành đoàn thể Phường và 

khu phố trong việc thực hiện cuộc vận động, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Các tổ chức thành viên của Mặt trận phường thường xuyên tổ chức các 

buổi thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc phân loại 

rác tại nguồn. Hướng dẫn các khu phố thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, 

vận động người dân nâng cao ý thức chung tay xây dựng một Thành phố văn minh; 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước. 

 

 

 
 

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực UB.MTTQ VN Phường 11, 

Quận 3 cùng với hệ thống chính trị phường ra quân thực hiện tổng vệ sinh trên toàn 

địa bàn phường, đặc biệt là tuyến đường Hoàng Sa- dọc Kênh Nhiêu Lộc. Đồng thời 



thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân không vứt rác bừa bãi ra đường và 

kênh rạch; vận động người dân không câu cá trên Kênh Nhiêu Lộc; phát cẩm nang 

“Rửa tay đúng cách bằng xà phòng” và “ Thông tin Dịch Covid-19 và một số biện 

pháp phòng dịch trong tình hình mới”. 

 

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực UB.MTTQ VN Phường 11, 

Quận 3 phối hợp với BGH Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo và Trường THCS 

Lương Thế Vinh để thực hiện chương trình" Đổi rác thải nhựa, nhận ngay quà tặng”. 

Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên và người dân 

không vứt rác bừa bãi ra đường và kênh rạch; hiểu rõ  mối hiểm họa từ rác thải 

nhựa; phát cẩm nang “ Thông tin Dịch Covid-19 và một số biện pháp phòng dịch 

trong tình hình mới”; hướng dẫn cách tái chế rác thải nhựa thành những sản phẩm 

hữu ích như dùng các vỏ chai nhựa để làm chậu trồng cây, lọ cắm hoa, bình 

tưới…với mục đích hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường, tiết kiệm ngân sách 

xử lý rác ... Quà tặng gồm có tập học sinh, sách giáo khoa, sách tham khảo, cây 

xanh, bánh snack, móc khóa... 



 

 

Cuối buổi, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 20 kg rác thải nhựa từ hơn 100 lượt 

học sinh, sinh viên của Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo, Trường THCS Lương 

Thế Vinh Quận 3 và người dân địa phương. Xử lý số rác thải nhựa đó bằng cách tái 

chế tại chỗ. 

 

 

Đối với những rác thải nhựa không thể tái chế, Ban tổ chức bán lại cho vựa 

thu gom ve chai, số tiền thu được dùng để mua cây xanh, tạo mảng xanh trên địa 

bàn phường theo Kế hoạch số 02/KHLT ngày 11 tháng 8 năm 2020 v/v Tổ chức phát 

động phát triển mảng xanh trên địa bàn Phường 11 Quận 3 năm 2020.  

    



 
 

Với nhiều việc làm thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 19 

tháng 10 năm 2018 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện 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”, Ban Thường trực UB.MTTQ VN Phường 11, Quận 3 

hy vọng góp thêm chút ý tưởng để xây dựng Quận 3 nói riêng và Thành phố Hồ Chí 

Minh trở thành đô thị xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển mảng xanh đô thị, bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững vì cuộc sống an lành. 


