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QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH ĐOÀN PHƯỜNG 10 Độclập – Tự do – Hạnhphúc 

 

TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI  

“Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 10, QuậnPhú Nhuận 

2. Thông tin liên hệ:  

Facebook: TUỔI TRẺ PHƯỜNG 10 – Q.PHÚ NHUẬN 

https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%95i-tr%E1%BA%BB-

Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng-10-Qu%E1%BA%ADn-Ph%C3%BA-

Nhu%E1%BA%ADn-116834016836209/ 

Họ và tên:Ngô Chí An 

Địa chỉ: số 68 TrươngQuốc Dung, phường 10, QuậnPhú Nhuận 

Email:doan.p10.phunhuan@gmail.com 

SĐT: 0785197915 

II. THÔNG TIN CỦA Ý TƯỞNG/HOẠT ĐỘNG/MÔ HÌNH DỰ THI 

1. Mô hình: Áo xanh phường 10 ra quân cải tạo sơn vẽ tranh tường vì địa 

bàn phường xanh – sạch đẹp – an toàn. 

2. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

3. Địa điểm thực hiện: địa bàn phường 10 

4. Mô tả chi tiết: 

- Mục đích: Tạo mỹ quan đôthị, bỏ các điểm tồn đọng rác, giảm tệ nạn xã 

hội, tạo tuyến hẻm văn minh – đô thị - an toàn. 

- Nội dung:  

 + Trong năm 2016, tại tuyến hẻm 16 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Quận 

Phú Nhuận ở đây xảy ra nhiều tệ nạn xã hội, điểm tồn rác, buôn bán lấn chiếm 

hẻm, lòng lề đường. Từ thực trạng đó, Đảng ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQVN 

và các ban ngành đoàn thể phường vận động nâng cấp hẻm, hệ thống ống thoát 

nước, gắn camera an ninh và vận động các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường 
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mướn mặt bằng để tiếp tục kinh doanh buôn bán hàng ăn và không để xảy ra 

tình trạng lấn chiếm long lề đường. Trong năm, sau khi hoàn thành công trình 

nâng cấp hẻm, hệ thống thoát nước, làm đường Đoàn phường 10 chủ động vận 

động, liên hệ với chủ nhà 16 Đặng Văn Ngữ cải tạo, sơn vẽ lại bức tường cũ dài 

khoảng 100m, cao khoảng 2m; khoảng thời gian 02 tuần Đoàn phường cùng các 

bạn đoàn viên áo xanh ra quân cải tạo lại bức tường bằng nhiều hình ảnh sinh 

động. Cải trang con hẻm ngày càng văn minh – đô thị - an toàn – hạn chế tệ nạn 

xã hội. 
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Sau khi cải tạo bức tường cũ, và xây dựng tuyến hẻm văn minh đô thị; Tại hẻm 16 

Đặng Văn Ngữ đã hết tồn đọng rác, tuyến hẻm trở nên xanh – sạch – đẹp và mô hình 

gắn camera trong hẻm đã hạn chế được việc tệ nạn xã hội. Qua đó, thấy được hiệu quả 

của việc cải tạo sơn vẽ tranh tường đem lại cho địa bàn phường. Các năm tiếp theo, 

Đoàn phường cùng các bạn đoàn viên áo xanh phường tiếp tục thực hiện việc cải tạo 

sơn vẽ lại các bức tranh tường cũ chủ yếu là các điểm thường xuyên tồn đọng rác gây 

mất mỹ quan đô thị phường. 

Hẻm 182 Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận 

Tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc – Trần Hữu Trang, phường 10, Quận Phú Nhuận 
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Số 16 ĐặngVăn Ngữ, phường 10, Quận Phú Nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

Tại đường sắt Mai VănNgọc, phường 10, Quận Phú Nhuận 
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(Bức tranh được sự giúp đỡ của các cô chú ở KP II trên địa bàn phường hỗ trợ cải tạo lại bức 

tranh tường đã cũ và đang trong quá trình hoàn thiện) 

Bức tranh tường tại hẻm 176 Lê Văn Sỹ đạt giải nhất trong Hội thi vẽ tranh tường nghệ thuật năm 2019 - Chủ đề 

“Tôi yêu Tổ Quốc tôi” 

Hẻm 176 Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận 
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Mặt thuận lợi: 

• Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, và sự sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo tại 

UBND phường tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn phường thực hiện. 

• Được sự hỗ trợ Đoàn cấp trên phân công lực lượng các bạn đoàn viên 

trường Đại học hỗ trợ trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, hỗ trợ 

sơn… 

• Được sự quan tâm, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên áo xanh 

phường tham gia thực hiện. 

• Được sư quan tâm của các tổ và Khu phố nên được hỗ trợ 01 phần kinh 

phí để thực hiện việc sơn vẽ cải tạo tranh tường. 

Mặt khó khăn: 

• Đa phần các bạn đoàn viên là họcsinh, sinh viên chỉ tham gia hỗ trợ được 

khi vào các tháng được nghỉ hè. 

• Kinh phí còn hạn chế nên việc bồi dưỡng ăn uống cho các bạn đoàn viên 

khi sơn vẽ cải tạo tranh tường chưa được tốt; thiếu kinh phí mua sơn. 

 

 


