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BÀI DỰ THI 

 CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG SÁNG TẠO QUẬN 6 NĂM 2020  

“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

 

MÔ HÌNH TRƯỜNG EM KHÔNG RÁC THẢI NHỰA 

Họ tên thí sinh: Lê Văn Xuân 

Đơn vị: Đoàn viên trường THCS Bình Tây; Đoàn Phường 1, Quận 6. 

I. Lý do chọn đề tài 

Môi trường là nơi chúng ta sinh sống, phát triển hàng ngày, là không gian để sinh tồn 

của rất nhiều những loại động vật, thực vật trong tự nhiên. Tuy nhiên, ngày nay do ý 

thức không tốt của con người mà môi trường đang ngày càng trở nên ô nhiễm nặng nề. 

Sự ô nhiễm này không chỉ gây suy giảm chất lượng môi trường sống mà còn đe dọa đến 

chính sự sống của con người trên trái đất. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, đời sống xã hội tuy đã được cải 

thiện rất nhiều. Nhưng song song với nó là những tác hại vô hình nhưng lại để lại hậu 

quả vô cùng nghiêm trọng đối với cuộc sống của con người. Đó chính là thực trạng suy 

giảm môi trường sống, môi trường tự nhiên. Sự phát triển của công nghiệp kéo theo một 

loạt các mặt trái như: rác thải trong quá trình sản xuất, khói bụi thải ra từ các nhà máy, 

rồi để phục vụ cho sản xuất, cho phát triển kinh tế mà con người đã khai thác quá mức 

cho phép các nguồn lực tự nhiên, từ đó gây suy giảm sinh thái, gây ô nhiễm môi trường. 

Môi trường sống ở đây có thể hiểu là bao gồm các yếu tố tự nhiên như: nước, không 

khí, cây cối, đất đai…là những yếu tố có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống 

của con người. Mà khi những yếu tố này bị nguy hại, nó sẽ đe dọa trực tiếp đến sự tồn 

vong của con người cũng như của các loài sinh vật, thực vật trong tự nhiên. 

Sự phát triển công nghiệp, sự phát triển của đời sống xã hội, đời sống kinh tế đã kéo 

theo một loạt những tác hại đối với môi trường. Cụ thể như: khi khói bụi ở các nhà máy 

sản xuất công nghiệp, khói bụi ở đường xá xe cộ thải vào trong không khí sẽ làm cho 

bầu khí quyển bị ô nhiễm, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, cũng như 

sức khỏe của con người trong xã hội. Ta có thể thấy không khí là yếu tố duy trì sự sống 

của con người thông qua hoạt động hô hấp của cơ thể. Vì vậy, một khi môi trường bị ô 

nhiễm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của con người. Con người có thể một 

ngày không ăn hoặc không uống nhưng không thể không thở, dù chỉ là một phút. Nói 

như thế ta mới thấy được vai trò của môi trường không khí, và sự nguy hiểm, đe dọa 

của ô nhiễm môi trường đến sự sống của con người. 

Không chỉ có môi trường không khí bị ô nhiễm mà nguồn nước thải trong công nghiệp, 

trong sinh hoạt chưa được xử lí mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường gây ra tình trạng ô 
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nhiễm môi trường nước. Môi trường nước khá nhạy cảm, chỉ cần ô nhiễm một vùng 

nước sẽ có nguy cơ lây lan ra rất nhiều các vùng khác, các ao hồ, sông suối khu vực 

xung quanh. Môi trường nước bị ô nhiễm không chỉ làm cho cá, tôm, các loài thủy sinh 

chết mà còn gây nguy hiểm cho con người bởi nguồn nước bị ô nhiễm là nguồn nước 

con người sinh hoạt hàng ngày, từ đó sẽ gây ra nhiều căn bệnh lạ về da, về đường hô 

hấp, đặc biệt là căn bệnh ung thư. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ việc công ty sản xuất mì 

chính Vedan xả nước thải sản xuất ra môi trường mà không hề qua khâu xử lí nước thải 

nào. Hành động vô ý thức này đã khiến cho nước của cả một vùng bị ô nhiễm trầm 

trọng, người dân một làng lân cận đó bị ung thư rất nhiều. Vụ việc này đã thu hút rất 

nhiều sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài. 

Ô nhiễm nước còn làm các con sông trở thành sông chết. Ví dụ như con sông Tô Lịch ở 

Hà Nội, do lượng rác sinh hoạt thải xuống quá nhiều mà giờ đây nó đã trở thành một 

con sông chết, không có bất kì loài sinh vật nào có thể sống ở đó, màu nước đen đục 

như màu của nước cống, khi di chuyển qua khu vực này còn có mùi thối của rác thải. Ô 

nhiễm môi trường nước còn gây ra những hệ lụy quan trọng, đó là gây ô nhiễm môi 

trường đất. Vì giữa chúng có mối quan hệ rất thân thiết. Nước thải, rác thải ngấm vào 

đất gây ô nhiễm. Vùng đất bị ô nhiễm này khiến cây cối không thể sinh trưởng được, 

mặt khác đất bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, làm nó ô nhiễm theo. 

Khi con người sử dụng nguồn nước ô nhiễm này thì rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng 

đến tính mạng. 

Ngoài ra, thực trạng chặt phá rừng để phục vụ cho sản xuất một cách bừa bãi, thiếu hợp 

lí cũng làm cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mất rừng sẽ gia tăng các loại 

thiên tai, làm cho thời tiết thất thường. Mưa lớn nhưng không có những cánh rừng đầu 

nguồn cản trở dòng chảy dễ gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Trước thực trạng trên tôi lựa chọn mô hình: Trường em không rác thải nhựa 

II. NỘI DUNG MÔ HÌNH: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị 19 của 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” 

Thực hiện tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt dưới cờ với việc đẩy mạnh tuyên truyền 

học sinh phân loại rác thải, vận động học sinh hạn chế sử dụng các sản phẩm ly nhưa, 

ống hút nhựa… 
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Buổi tuyên truyền học sinh không xã rác 

Thực hiện các nội dung giáo dục các em bằng hình thức tự các em nghiên cứu khoa học 

và tuyên truyền đến các bạn trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Giúp các em hiểu hơn về tác 

hại rác thải và sự nóng lên trái đất. 

                 

Tiết sinh hoạt dưới cờ phân loại rác thải bảo về môi trường quanh em do nhóm nghiến cứu của 

câu lạc bộ sáng tạo trẻ trình bày nội dung: băng tan và nước biển xâm nhập 

Đẩy mạnh câu lạc bộ sáng tạo khoa học trẻ nghiến cứu ứng dụng thân thiện môi trường 

vào cuộc sống. nhóm đã dành giải nhì hội thi khoa học kỹ thuật thành phố năm 2019 với 

sản phẩm dự thi ứng dụng tinh dầu trong vỏ cam quýt để bảo vệ thực phẩm. 

                              

Học sinh tham gia hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh với sản phẩm từ môi trường 

2. Xây dựng mảng xanh trường học giáo dục học sinh biết yêu môi trường 
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Hằng năm liên đội đều xây dựng công trình măng non chi đội với nội dung mảng xanh 

phòng học. các lớp sẽ chăm sóc 6 chậu cây xanh mỗi lớp tạo cho mảng xanh và không 

khí thoải mái cho học sinh học tập 

                  

Lớp xây dựng mảng xanh bằng công trình măng non chi đội 

Tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm nghiên cứa môi trường bằng các chuyến đi 

thực tế tới các công viên để các em tìm hiểu môi trường sống của các em. 

                            

Một buổi học thực tế tại công viên Bình Phú em yêu môi trường 

3. Xây dựng các nội dung phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong trường. 

Hằng năm Liên Đội tham mưu cấp ủy chi bộ nhà trường xây dựng các văn bản vận 

động học sinh không dùng sản phẩm nhựa sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. 

phối hợp công đoàn vận động toàn thể cán bộ công nhân viên chức nhà trường và căn 

tin trường không bán sản phậm đựng thức ăn bằng nhựa. 
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                         Văn bản kế hoạch thực hiện chống rác thải nhựa 

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Trường THCS Bình Tây hôm nay thật xanh đẹp, không gian xanh phòng học xanh đặc 

biệt học sinh rất ý thức bảo vệ môi trường của các em. Với mô hình trường em không 

rác thải nhựa đã đạt được những thành tích tích cực.  

 

sân trường THCS Bình Tây rất trong sạch 


