Khu dân c (KDC) Chn Tâm 2A cnh cu a Cô, phng Hòa Khánh Nam (qun Liên Chiu) luôn là im
nóng v tình trng ngp, ô nhim môi trng. Th nhng, t ngày c chn xây dng mô hình "KDC thân
thin môi trng" u tiên trên a bàn qun, ni ây ã tht s khoác lên mình chic áo mi.

ng ph sch p

Mt ngày cui nm 2014, n KDC Chn Tâm 2A, chúng tôi thy các con ng bê-tông sch bóng, dng nh
không có mt cng rác. Các cng nc không còn cnh tù ng, bc mùi hôi hám. Trên các tr in trong KDC,
các khu hiu tuyên truyn c sn màu xanh ni bt nh "Bo v môi trng là bo v cuc sng chúng ta", "Cm: rác,
x rác…" c treo khp ni. a chúng tôi i mt vòng xem các con ng, cng thoát nc trong KDC Chn Tâm 2A,
ông Trn Hùng, t trng t dân ph 66 t hào nói: Có c quang cnh sch p nh hôm nay phi nói n s chung
tay, ng lòng rt ln ca ngi dân hai t dân ph 65 và 66.

Các ng ng khu dân c Chn Tâm 2A, phng Hòa Khánh Nam u sch s

Theo ông ng Quang Quý, Bí th Chi b KDC Chn Tâm 2A, tháng 10-2014, khi KDC này c chn là mt
trong 6 KDC trên a bàn thành ph (và là KDC u tiên qun Liên Chiu) xây dng thí im mô hình "KDC
thân thin môi trng", cán b, nhân dân ni ây rt phn khi. Chi b KDC lp tc trin khai k hoch, yêu cu t trng
hai t dân ph, trng ban công tác mt trn KDC vn ng ngi dân thc hin.

Vi c im trên a bàn có nhiu nhà tr sinh viên, s ngi tm trú ông úc, nên mi ln hp t, Bí th Chi b KDC, t
trng dân ph thng xuyên nhc nh bà con nâng cao ý thc bo v môi trng, xây dng i sng vn hóa. Mi nhà
phi có mt thùng rác thu gom ri mang i theo quy nh.

Riêng Bí th Chi b, t trng t dân ph, trng ban công tác mt trn tiên phong, gng mu trong vic dn dp v
sinh khu vc nhà mình vi khu hiu "Sch t trong nhà ra n ngoài ng". Ngi dân cùng nhau dn rác, khi
thông cng rãnh, dn c trong nhng bãi t trng; ng thi thng nht thành lp t giám sát vic thc hin ca ngi dân.

Cng theo ông ng Quang Quý, sau thi gian trin khai thc hin, vic chung tay bo v môi trng ã tr thành
thói quen và np sng ca mi ngi dân, k c sinh viên tr hc, nên không còn tình trng vt rác ba bãi nh trc.

Nhân rng mô hình

Theo bà Nguyn Th Thanh Bình, Ch tch y ban MTTQ Vit Nam phng Hòa Khánh Nam, sau thi gian
thí im xây dng mô hình "KDC thân thin môi trng", cui tháng 12 va qua, y ban MTTQ Vit Nam thành
ph à Nng kim tra, ánh giá tt mô hình này KDC Chn Tâm 2A.

Cng theo bà Bình, ngoài vic chung tay dn dp v sinh môi trng thng xuyên, ngi dân còn óng góp gn
30 triu ng trang b pa-nô tuyên truyn trc quan nhc nh mi ngi. UBND phng Hòa Khánh Nam cng
thng xuyên c cán b kim tra t xut, nhc nh ban iu hành KDC tip tc theo dõi, duy trì tt mô hình.

Trao i vi chúng tôi, ông Phan Châu Tun, Ch tch UBND phng Hòa Khánh Nam, cho bit trên c s thí
im thành công mô hình "KDC thân thin môi trng" KDC Chn Tâm 2A, trong nm 2015, UBND phng
Hòa Khánh Nam s nhân rng mô hình ra 5 KDC trên a bàn phng. Trên c s ó, qua tng nm trin khai
áp dng trên toàn a bàn phng. Ông Tun k vng vi s vào cuc quyt lit ca c h thng chính tr, s ng thun ca
ngi dân, trong thi gian n s có nhiu KDC thân thin môi trng c hình thành, qua ó góp phn xây dng np
sng vn hóa, vn minh ni ô th phng Hòa Khánh Nam.
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