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Chỉ đạo thực hiện: Anh Phạm Huỳnh Minh Thiện – Phó Tổng trưởng Tổng 

đoàn Sao Bắc Đẩu Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

huyện Bình Chánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sao Bắc Đầu Bình Chánh. 

Địa chỉ: Công viên Bình Chánh, đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, 

Tp.HCM 

Địa chỉ mail: saobacdaubinhchanh@gmail.com 

Số điện thoại: anh Phạm Huỳnh Minh Thiện: 0902.858.955,  

                       chị Nguyễn Thị Ngọc Vân: 0933.203.627 
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Nội dung thuyết trình: 

Trong những năm hoạt động của Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh đã 

nhận thực hiện nhiều công trình tạo quỹ, thực hiện tiết kiệm và đặc biệt là 

không lãng phí các trang thiết bị vật chất dù đã bị hư. Ban Chủ nhiệm Câu lạc 

bộ luôn khuyến khích các thủ lĩnh và thành viên đầu tư sáng tạo nhằm tái sử 

dụng các vật chất đã cũ hoặc hư vào ứng dụng phù hợp khác. Những loại vật 

chất nhựa, vải nếu bỏ đi phải tiến hành đốt hoặc khó tiêu hủy như bạc phông sân 

khấu, các loại hủ nhựa, vải cánh dù cũ,…sẽ có tác động xấu đến môi trường 

sống. Vì vậy trong thời gian qua Câu lạc bộ luôn gom lại và tìm ra giải pháp tạo 

ra những vật trang trí, chậu hoa, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động,.. nhằm 

phục vụ các hoạt động sinh hoạt của Câu lạc bộ, bên cạnh đó mang giá trị giáo 

dục – định hướng rất cao cho thành viên và cộng đồng. 

Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường năm 2020, Câu lạc 

bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh thực hiện bộ sản phẩm tái chế gồm 02 trò chơi dân 

gian (ném còn và ô ăn quan), 01 trò chơi vận động (bánh xe khổng lồ), 05 hộp 

đựng viết và dụng cụ học tập, 05 lồng đèn trung thu và 05 chậu cây xanh. Tất cả 

các sản phẩm trên đều được làm từ các vật chất nhựa đã qua sử dụng, vật chất 

khó tiêu hủy của Câu lạc bộ đã gom lại trong thời gian qua: 

- Trò chơi ném còn với ruột trái còn là những tấm bạc simili từ các phông 

sân khấu cũ được cắt nhuyễn ra, vải bọc trái còn được lấy từ những cánh dù đã 



cũ không còn dựng được và vòng còn được làm từ vải cờ phướn cũ qua các lần 

dựng cổng trại. 

- Trò chơi ô ăn quan với các rổ đựng ô ăn quan được làm từ giấy đã qua 

sử dụng, quân cờ trong ô ăn quan được làm từ mose vụn qua những lần cắt chữ 

của các hội trại.  

- Trò chơi bánh xe khổng lồ được làm từ bạc simili cũ qua những lần 

dựng sân khấu gom lại.  

- Lồng đèn trung thu được làm từ ống hút đã qua sử dụng.  

- Chậu cây được làm từ những hủ sữa nhựa đã qua sử dụng.  

- Hộp đựng viết và và dụng cụ học tập được làm từ những thùng mì, 

thùng sữa cũ, chai nhựa cũ.  

Nhìn chung, từ những sản phẩm tưởng chừng như bỏ đi lại có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, các thủ lĩnh và thành viên của Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu 

Bình Chánh đã không ngừng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm mang tính giáo 

dục, mang tính truyền thông và trực tiếp phục vụ cho  các hoạt động sinh hoạt 

của Câu lạc bộ.  

Trong thời gian qua sản phẩm tranh ống hút của Câu lạc bộ cũng là điểm 

nhấn trong phong trào sáng tạo từ vật liệu nhựa sử dụng 01 lần của Câu lạc bộ. 

Nhiều bức tranh đạt giá trị thẩm mỹ cao và được dùng làm quà tặng tại Đại hội 

Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Chánh lần thứ VI, nhiệm kỳ (2019 – 

2024).  

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ tiếp tục thực hiện các hoạt động sáng tạo 

để tái sử dụng vật liệu nhựa, vật liệu khó tiêu hủy thông qua các hình thức mới 

như làm khăn trải bàn, kệ sách di động, sản phẩm thủ công handmade,…. Nhằm 

tiếp tục cổ vũ phong trào sáng tạo bảo vệ môi trường trong Câu lạc bộ và trong 

cộng đồng. Đến với hội thi lần này, Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh mang 

đến thông điệp “Đừng vội bỏ đi bất cứ vật chất nào khi ta chưa cố gắng sáng 

tạo để tái sử dụng nó đặc biệt là các vật chất nhựa và khó tiêu hủy”. Câu lạc 

bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh kêu gọi tập thể thành viên, lan tỏa trong cộng đồng 

cùng chung tay sáng tạo những việc làm dù nhỏ nhất để bảo vệ môi trường sống 

xung quanh chúng ta và cũng là bảo vệ chính bản thân chúng ta. 

 


