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BÁO CÁO
Kết quả cuộc thi “Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường”
Thiết thực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do TW Hội LHPN Việt
Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phát động cuộc thi
“Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường”, kết quả đạt được như sau:
1. Mục đích cuộc thi.
- Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của hội
viên, phụ nữ và người dân về chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy
thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân
hủy gây ra, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.
- Tạo sân chơi cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc đưa ra các ý tưởng sáng
tạo về việc làm sản phẩm tái chế từ rác, rác thải nhựa, làm sản phẩm thay thế đồ
nhựa dùng một lần để phục vụ lại đời sống sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
cũng như nơi công cộng, góp phần bảo vệ môi trường.
- Góp phần tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước theo các tiêu chí: “Tự tin, tự trọng, trung hậu,
đảm đang”.
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/02/2020 đến 15/3/2020.
3. Kết quả:
- Cuộc thi đã được triển khai đến cán bộ, hội viên của Hội LHPN 10 huyện,
thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc.
- Tổng số sản phẩm dự thi là 135 sản phẩm của 75 tập thể và 28 cá nhân,
gồm các nhóm sản phẩm như sau:
+ Đồ đùng gia đình: 48 sản phẩm
+ Đồ dùng, đồ chơi trẻ em: 54 sản phẩm
+ Phục vụ trang trí: 23 sản phẩm
+ Phục vụ sản xuất: 8 sản phẩm
Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 17 giải thưởng gồm:
+ 01 giải đặc biệt: Hội LHPN phường Đông Giang, thành phố Đông Hà với
sản phẩm là mô hình trang trại thân thiện với môi trường.
+ 01 giải nhất: Trường mầm non phường 2 thuộc đơn vị LĐLĐ tỉnh đã tận
dụng các vỏ nắp chai nhựa làm thành sản phẩm bản đồ Việt Nam.
+ 02 giải nhì: Hội LHPN xã Hải Trường, Hải Lăng với bộ sản phẩm: Thùng
rác+ Giỏ, rổ đi chợ, chổi + Bàn ghế, tận dụng từ các vật liệu như giây lác, chai
nhưa, lốp xe,…

+ LHPN xã Trung Giang, Gio Linh với bộ sản phẩm: Hòn non bộ + các loại
chậu hoa cây cảnh, tận dụng từ khăn, mủ nhựa, bao tay nilon,…
+ 03 giải ba:
Trường mầm non Sao Mai thuộc đơn vị LĐLĐ tỉnh với bộ sản phẩm bộ đồ
chơi trẻ em từ chai nhựa, quả dừa, lon bia
Hội LHPN TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ với sản phẩm: Bộ bàn ăn từ lốp xe ô
tô cũ.
Hội LHPN phường 2, Đông Hà với sản phẩm: Vì một không gian xanh từ
các loại chai nhựa, lốp xe và cây xanh.
+ 06 giải khuyến khích cho sản phảm: Quả bóng giữ nhiệt (ấm trà) của Hội
LHPN TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh; Nhóm sản phẩm hoa của Phòng Hậu cần của Hội
phụ nữ Công an tỉnh; Giỏ đi chợ của Hội LHPN xã Gio Quang; Túi xách thời trang
của phụ nữ Công an Thành phố Đông Hà; Bộ sản phẩm tranh hoa, giỏ hoa của Hội
LHPN phường 4, thành phố Đông Hà; Bộ sản phẩm: Giỏ hoa, đồng hồ của trường
mầm non phường 2 thuộc đơn vị LĐLĐ tỉnh.
+ 02 giải phụ về nội dung: SP đã có ý tưởng tái sử dụng rác thái nhựa của xã
Triệu Phước, Triệu Phong và bộ túi xách của Hội LHPN huyện Hướng Hóa
+ 02 giải tập thể cho đơn vị có nhiều sản phẩm và sản phẩm có chất lượng
là : Hội LHPN thành phố Đông Hà và Liên Đoàn Lao động tỉnh.
4. Đánh giá chung về cuộc thi
- Hội LHPN các huyện, thi, thành phố (huyện Đảo Cồn Cỏ không tham gia
thi), Hội PN Công an tỉnh và nữ công LĐLĐ tỉnh đã có tinh thần trách nhiệm cao,
tích cực hưởng ứng cuộc thi đáp ứng các yêu cầu của BTC cuộc thi đề ra (như về
thời gian nộp sản phẩm, định hướng cơ sở làm sản phẩm đúng yêu cầu, số lượng
sản phẩm tham gia đảm bảo...)
- 100% sản phẩm dự thi đảm bảo nguyên liệu được làm từ rác thải nhựa;
Một số sản phẩm tận dụng từ rác thải nhựa ở biển như : Phao, bọt biến,...mang
thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường biển; nhiều sản phẩm có tính thẩm mỹ và
khả năng ứng dụng vào thực tế cao như: làn đi chợ của xã Gio Quang (Gio Linh)
và Hải Trường (Hải Lăng); mô hình trang trại của Đông Giang (Đông Hà); bản đồ
Việt Nam, bộ sản phẩm bộ đồ chơi trẻ em, bộ sản phẩm tranh hoa, giỏ hoa...
- Từ việc phát động cuộc thi của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thúc đẩy
sự hưởng ứng của một số đơn vị trong việc tiếp tục phát động cuộc thi ngay tại đơn
vị cơ sở, như Hội LHPN huyện Gio Linh đã phát động cuộc thi “Làm sản phẩm
tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường” tại 17/17 cơ sở vào dịp ngày môi trường
thế giới (5/6).
- Sau cuộc thi các sản phẩm từ cuộc thi được tiếp tục sử dụng vào mục đích
tuyên truyền, trang trí,...tại các cơ sở. Đặc biệt đã lựa chọn 80 sản phẩm tặng các
trường Mần Non do tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam tài trợ, phục vụ hoạt động
dạy và học của các nhà trường.
- Còn một số hạn chế, tồn tại: Một số đơn vị chưa đầu tư, sản phẩm chưa có
tính ứng dụng, đơn điệu, thông điệp bảo vệ môi trường chưa rõ ràng nên không có
giải hoặc giải không cao ; Thời gian gửi sản phẩm chưa đảm bảo tiến độ ; sản phẩn
tham gia cuộc thi chủ yếu là sản phẩm từ rác thải nhựa, số sản phẩm thay thế, thân
thiện môi trường chưa nhiều,...

Trên đây là báo kết quả của cuộc thi “Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo
vệ môi trường” của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh;
- BTV Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thị, TP;
- Hội PN các đơn vị thuộc LLVT;
- Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT.
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