
    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

 

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh viên 

Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên Trường Đại học 

Trà Vinh trong công tác bảo vệ môi trường; 

- Nâng cao nhận thức của sinh viên về tác động của môi trường đối với cuộc 

sống, vai trò của tuổi trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường 

 - Vận động sinh viên tham gia các hoạt động, hành động cụ thể tại Trường 

và các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để góp phần bảo vệ môi trường và 

tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với cộng đồng 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh triển 

khai đến các đơn vị trực thuộc vận động sinh viên tham các hoạt động chăm sóc 

cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh…thành lập Đội 

sinh viên tình nguyện chạy xe nhặt rác trong các giờ ra chơi hoặc định kỳ trong 

khuôn viên Trường; thành lập Đội sinh viên tình nguyện nhặt rác trong khuôn viên 

Trường và khu vực nội ô xung quanh Trường Đại học Trà Vinh. 

- Kết hợp với các đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về 

bảo vệ môi trường, tổ chức các cuộc thi về môi trường như: vẽ tranh bảo vệ môi 

trường, thi thời trang không sử dụng rác thải nhựa…kết hợp với các đơn vị Đoàn 

cấp cơ sở như Đoàn xã, Phường, Thị trấn thực hiện các hoạt động vệ sinh đường 

phố, kênh rạch… Tổ chức cho sinh viên hưởng ứng các hoạt động về tiết kiệm 

năng lượng, xây dựng, chia sẻ các hình ảnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội. 

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng đối với Sinh 

viên Trường Đại học Trà Vinh. Sáng kiến có thể áp dụng cho các trường Trung 

học phổ thông, các đơn vị đào tạo. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong sinh viên thuộc Đoàn Thanh niên - Hội 

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. 

5. Thời gian áp dụng: Ngày 01 tháng 9 năm 2020 

6. Hiệu quả sáng kiến:  

- Giúp sinh viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với 

công tác bảo vệ môi trường tại nơi mình học tập, sinh sống; nhận thức được tầm 

quan trọng của vấn đề môi trường đối với cuộc sống hiện nay và bắt tay vào hành 
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động cụ thể như hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sử dụng điện tiết 

kiệm, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; số lượt sinh viên 

tham gia bảo vệ môi trường đã tăng từ 980 lượt lên gần 2000 lượt, số lượt sinh viên 

tham gia các cuộc thi cũng tăng lên từ 100 sinh viên lên hơn 200 sinh viên, số 

lượng cây xanh được trồng, chăm sóc cũng được tăng lên, số lượng sinh viên tham 

gia hưởng ứng chương trình tắt đèn tiết kiệm điện tăng từ 750 sinh viên lên 1942 

sinh viên. 

 - Tạo được hình ảnh đẹp trong nhà trường, cộng đồng về công tác bảo vệ 

môi trường, đã góp phần tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường cũng như hành 

động bảo vệ môi trường trên địa bàn dân cư, hạn chế được tình trạng xả rác bừa bãi 

trong sân trường, bỏ rác đúng nơi quy định…đặc biệt đã giúp cộng đồng sinh viên 

thấy rằng việc chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết, 

cần tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia. 

 


