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Đơn vị: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 12 - Quận Phú Nhuận 

 

MÔ HÌNH 

CHUNG TAY KIẾN TẠO BỘ MẶT ĐÔ THỊ 

 

 Thời gian qua, với tinh thần thanh niên đồng hành, sẻ chia với nhân dân, các 

hoạt động ra quân bôi xóa quảng cáo đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ thực 

hiện “dân vận khéo”, Ủy an Hội LHTN Việt Nam phường đã vận động được hội 

viên thanh niên tin tưởng vào hành động tốt đẹp của mình, góp phần chỉnh trang đô 

thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

 Với phương châm sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và 

các bạn hội viên thanh niên,thực hiện các phần việc một cách nhanh chóng, đảm 

bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người thực hiện.Các mẫu rao vặt trái phép dần 

dần được xóa bỏ khỏi các tuyến đường. Từ đó, đem lại hình ảnh các tuyến phố 

sạch sẽ, văn minh trong mắt người đi đường cũng như các hộ dân đang sinh sống 

tại địa phương. 

 Nhờ công tác “dân vận khéo”, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường cùng 

các bạn hội viên thanh niên đều ra quân đều đặn mỗi tháng để bôi xóa quảng cáo, 

rao vặt trái phép. 
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Các tuyến phố sạch sẽ, thông thoáng tầm nhìn 

 Nhiều năm nay, phong trào ra quân xây dựng văn minh đô thị dược đẩy 

mạnh.Nhờ công tác dân vận được triển khai hiệu quả, nhân dân đã chú ý hơn đến 

hình ảnh của các tuyến đường, khu phố mình đang sinh sống. 

 Điển hình, dọc theo tuyến đường Trần Huy Liệu có rất nhiều mẫu quảng 

cáo, rao vặt trái phép dán ở các cột điện, bờ tường...Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

phường nhận thấy điều này ảnh hưởng rất lớn đễn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi 

trường nên đã phối hợp với bộ phận Văn hóa thông tin của phường ra quân tuyên 

truyền đến các hộ dân tự vệ sinh khu vực xung quanh mình sinh sống. 

 Đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đã vận động 

được 4 lượt các bạn hội viên thanh niên ở khu phố ra quân thực hiện bôi xóa quảng 

cáo, làm sạch các trụ điện, trả lại mỹ quan đô thị. 

 Để công tác vận động đạt hiệu quả cao, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

phườngđã phân công cho các chi đoàn khu phốthường xuyên trao đổi và vận động 

thanh niên. Trên cơ sở đó, thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phườngcó cơ 

sở tham mưu với Ủy ban về kinh phí hỗ trợ các bạn cũng như lên lịch ra quân cụ 

thể. 

 Trong quá trình vận động các bạn hội viên thanh niên cũng gặp không ít khó 

khăn.Có nhiều bạn phải dành thời gian học thêm, làm thêm vào những ngày cuối 

tuần.Mộ số bạn không có định muốn tham gia vì cho rằng điều đó là không cần 

thiết. 

 Hầu hết các bạn đều ở trong độ tuổi từ 16 - 25. Ở độ tuổi này các bạn dành 

nhiều thời gian cho cá nhân, bạn bè và rất khó để vận động các bạn tham gia vào 

các hoạt động mang tính tình nguyện, xung kích tại địa phương. 

 Tuy nhiên, thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường với tinh thần 

đồng hành, sẻ chia với các bạn hội viên thanh niên. Nhờ đó, trong thời gian qua đã 

vận động được hơn 10 bạn tham gia bôi xóa quảng cáo, đem lại vẻ đẹp vốn có của 

các tuyến đường. 

 Địa bàn phường có 2 tuyến đường trọng điểm là Huỳnh Văn Bánh và Trần 

Huy Liệu, đây là nơi các đối tượng dán quảng cáo rao vặt trái phép thường xuyên 

hoạt động.Chúng thường chọn thời điểm ban đêm, ít người qua lại. Chất liệu sử 

dụng thường là keo dính, giấy dán,...Khi chúng khô lại thì bám rất chặt, rất khó để 

làm vệ sinh. 

Thay đổi diện mạo đô thị 

 Trước đây, tuyến đường Trần Huy Liệu nhìn hai bên đường đều thất chi chút 

các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện.Nhiều hộ dân sinh sống đã 
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phản anh lên Ủy ban nhân dân phường, các cấp lãnh đạo cũng có sự nhắc nhở về 

vấn đề này. 

 Nhận thấy không thể chậm trễ, thờ ơ với tình hình này.Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam phường đã tăng cường xuống cơ sở, gõ cửa từng nhà, tìm hiểu tâm tư 

nguyện vọng của dân. Qua đó tiếp nhận ý kiến, kiến nghị mà người dân đưa ra. 

  

 Với phương châm “Mưa dầm, thấm lâu”, lúc ban đầu Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam phường ra quân chỉ với 4 thành viên bao gồm thường trực Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam phường và cán bộ công chức phụ trách Văn hóa thông tin. Khả 

năng không thể bao quát hết cả địa bàn phường, tuy nhiên trong quá trình thực hiện 

công việc đã nhận được sự ủng hộ, khuyến khích của nhiều hộ dân. Mọi người đã 

chung tay hỗ trợ các vật dụng như chổi, ki hốt rác, túi đựng rác, nước rửa,... 

 Nhà bà Vũ Thị Kim Chung ngụ tại số 75 Trần Huy Liệu cho biết "Từ ngày 

phường ra quân bôi xóa quảng cáo thì bọn dán quảng cáo cũng đề phòng cảnh giác 

hơn, chúng không dám lộ liễu như trước.Theo tôi việc làm này cần nhân rộng và 

tiếp tục duy trì trong thời gian tới". 

 Từ chỗ hình ảnh khu phố bị xấu đi bởi các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép. 

Từ khi hình thành đội hình chuyên bôi xóa quảng cáo, cảnh quan đô thị nơi đây 

khang trang, môi trường sạch đẹp, tạo sự thuận lợi trong kinh doanh, đóng góp vào 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Theo anh Nguyễn Thanh Phong (chủ một cửa hàng thời trang), trước trước 

cửa nhà anh là nơi ưa thích của những mẫu quảng cáo, rao vặt.Từ khi thực hiện bôi 

xóa sạch sẽ, lượng khách quen tăng dần lên.Anh cho rằng hiệu quả kinh tế từ 

những điều bình thường như vậy là vô cùng to lớn. 

 Thanh niên là trụ cột của nước nhà, là sức bật của quốc gia.Mỗi thanh 

niênphải thực sự phát huy được vai trò của mình trong đời sống xã hội. Tuy nhiên 

để vận động được thanh niên, với vai trò là tổ chức do thanh niên lập nên, do thanh 

niên lãnh đạo, tổ chức Đoàn cần sát hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh 

niên; kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết 

quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên. Nhờ đó tạo được sự đồng thuận, 

hưởng ứng nhiệt tình của các bạn. 

Mộ số hình ảnh trong quá trình bôi xóa quảng cáo, rao vặt trái phép: 
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Hình 1: Các bạn hội viên thanh niên đang làm vệ sinh tại ngã tư Trần Huy Liệu - 

Huỳnh Văn Bánh 

\  

Hình 2: Các trụ điện chi chít các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép 


