
THUYẾT MINH MÔ HÌNH  

 “ĐỔI CŨ, ĐƯỢC MỚI - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH” TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

(Đính kèm Công văn số…........./UBND-TNMT ngày …. tháng … năm 2020) 

I. Thông tin tổ chức thực hiện 

1. Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường). 

Địa chỉ: 06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. 

Người liên hệ: Ông Tạ Thanh Khiêm – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

Điện Thoại: 0909.989.486 

2. Mô tả tổ chức: 

Quận Bình Thạnh là cửa ngõ vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với 

diện tích rộng 2.076 ha, dân số 493.472 người; phân bố thành 20 phường, 89 

khu phố, 1.508 Tổ dân phố - mặt trận. Quận có hệ thống sông, kênh rạch tự 

nhiên chiếm 1/5 diện tích toàn Quận, với 7 đoạn kênh rạch, sông do thành phố 

quản lý và 18 đoạn kênh rạch do quận quản lý, ngoài ra, còn nhiều tuyến rạch 

nhỏ nằm rải rác trong khu dân cư.  

Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường luôn là một trong những 

nội dung được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh quan tâm, 

nhiều giải pháp hiệu quả được triển khai thực hiện gắn với Chương trình đột phá 

giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 như đầu tư cơ sở hạ tầng, cải 

tạo, chỉnh trang, trồng nhiều cây xanh trong khu dân cư đã góp phần xây dựng 

cảnh quan của quận ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thạnh thường xuyên chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 

UBND phường, kiểm tra vệ sinh môi trường, tuyên truyền các hoạt động bảo vệ 

môi trường trong đó có hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị số 19-CT-TU ngày 

19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 

cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 

thành phố sạch và không ngập nước”. 

Từ khi Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” ban 

hành đã tạo bước đột phá trong công tác vận động người dân cùng chung tay bảo 

vệ môi trường do đây là chủ trương đúng đắn, thiết thực phù hợp với xu thế phát 
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triển hiện nay. Trên cơ sở đó, Quận ủy quận Bình Thạnh đã ban hành Nghị 

quyết số 17-NQ/QU để lãnh đạo thực hiện, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và 

triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-

UBND-TNMT ngày 05/4/2019, Kế hoạch số 155/KH-UBND-TNMT ngày 

07/8/2019.  

Qua 02 năm thực hiện, Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo các phòng 

ban, các Ủy ban nhân dân phường triển khai việc thực hiện Chỉ thị 19, qua đó, 

các Ủy ban nhân dân phường đã triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như: tổ 

chức đối thoại giữa chính quyền với người dân về thực trạng vấn đề vệ sinh môi 

trường trên địa bàn, tổ chức ký cam kết không xả rác ra đường phố, kênh rạch 

của các hộ dân, từ đó tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện 

cuộc vận động, lắng nghe góp ý, hiến kế và nâng cao nhận thức trong công tác 

bảo vệ môi trường vì vậy tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận có 

nhiều chuyển biến tích cực, việc xả rác ra đường, kênh rạch và nơi công cộng 

giảm nhiều so với trước đây; xóa 26/26 điểm đen về rác trên địa bàn các 

phường.  

Trong năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị 

tham mưu Ủy ban nhân dân quận xét công nhận 72/89 khu phố đạt “Khu phố - 

ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, 19/20  phường  được công nhận 

“Phường – xã – thị trấn, không xả rác ra đường và kênh rạch” cấp quận, trong đó 

có 02 khu phố, 01 phường được công nhận cấp Thành phố; đã vận động được 

100% (32/32) các đường dây thu gom rác tham gia HTX vệ sinh môi trường 

Thống Nhất đến nay trên địa bàn có tổng 215 đường dây đã tham gia vào Hợp 

tác xã; việc hoạt động 03 điểm hẹn tạm đã phần nào giải quyết được tình hình vệ 

sinh môi trường trong công tác vận chuyển, thu gom rác. 

Để phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân 

thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch 

và giảm ngập nước” được hiệu quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ 

động phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền với 

mô hình “Đổi cũ, được mới – Vì môi trường xanh”. 

II. Thông tin về mô hình dự thi 

1. Tên mô hình dự thi: “Đổi cũ, được mới – Vì môi trường xanh”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến nay. 

3. Địa điểm thực hiện: Toàn địa bàn quận. 
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4. Mô tả chi tiết: 

Trước đây, các loại rác thải nhựa thường được người dân đổ bỏ, có khi 

đối với những vật dụng cồng kềnh bị vứt ngoài đường, khu đất trống hoặc các 

điểm đen về rác, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Do đó, Ủy 

ban nhân dân quận Bình Thạnh đã triển khai mô hình “Đổi cũ, được mới - Vì 

môi trường xanh” đến hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, các cơ sở 

kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn quận, tạo sự lan tỏa, góp phần làm giảm 

lượng rác thải ra môi trường, duy trì không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 

minh, đặc biệt tạo ra ý nghĩa “Rác cũng là một loại tài nguyên”. 

Các Ủy ban nhân dân Phường thực hiện chương trình đổi những đồ dùng 

cũ bằng vật liệu khó phân hủy nhưng tái chế được như chai nhựa, lon nhôm, túi 

nilon,... để lấy sản phẩm mới là đồ dùng thân thiện với môi trường như các sản 

phẩm sinh học có khả năng phân huỷ hoàn toàn trong môi trường ủ thường hoặc 

ủ công nghiệp, ống hút gạo, túi tự hủy, dao thìa, nĩa sinh học…; cây xanh, chậu 

hoa; hạt giống... qua đó giới thiệu để người dân biết về tác hại của rác thải khó 

phân hủy, hình thành thói quen không vứt rác ra đường và kênh rạch làm ô 

nhiễm môi trường; phát động cả cộng đồng chung tay tham gia hành động tái 

chế những vật dụng đã qua sử dụng, những vật dụng khó phân hủy thành đồ 

dùng với công dụng mới để tiếp tục sử dụng, qua đó phát huy khả năng sáng tạo 

trong các ý tưởng và hành động tuyên truyền bảo vệ môi trường, hạn chế việc xả 

rác ra đường và kênh rạch làm giảm ngập nước.  

Đến nay, có 7.410 hộ buôn bán, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cam kết 

thực hiện không xả rác ra đường, ra mắt được 51 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thực hiện mô hình “Đổi cũ, được mới - Vì môi trường xanh” xây dựng một 

cộng đồng các cơ sở kinh doanh ăn uống sử dụng rác thải để tái chế thành bàn, 

ghế và trang trí quán, sử dụng các dụng cụ chứa đựng ăn, uống tại chỗ hay mang 

đi thân thiện với môi trường, qua việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống góp phần tạo ra một tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ, hành động của 

khách hàng.  

Các Ủy ban nhân dân Phường thực hiện đổi 10 tấn rác thải nhựa, rác thải 

nguy hại lấy gần 2.000 chậu cây xanh, tập vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, 

nổi bật ở các phường như sau: 

- Phường 19 tổ chức đổi vỏ chai nhựa, vỏ lon, sách báo cũ lấy nhu yếu 

phẩm vào sáng chủ nhật hàng tuần với kinh phí 4.000.000 đồng/tuần trợ giá tiền 

quà tặng; 
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- Phường 24 tổ chức Phiên chợ xanh gồm các hoạt động tìm hiểu Chỉ thị 

số 19/CT-TU, hướng dẫn xếp túi giấy thân thiện môi trường từ sách, bão cũ, thu 

các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, sách báo cũ đổi lấy quà gồm các nhu yếu 

phẩm, chổi quét sân, dụng cụ hốt rác bằng thiết, hạt giống cây. Mô hình tổ chức 

tại mặt tiền đường Bạch Đằng tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa không chỉ đối 

với người dân Phường 24 mà đối với người đi đường, địa phương khác, thu hút 

sự tham gia của cán bộ công chức, người lao động, hội viên, hội đoàn và người 

dân tham gia. 

- Phường 25 triển khai thực hiện chương trình “Sáng tạo cùng sản phẩm 

tái chế”, “Môi trường quanh ta”, đổi rác thải nhựa nhận cây xanh, chai nước sử 

dụng nhiều lần;  

- Phường 27 triển khai thực hiện mô hình tại các trường tiểu học Thanh 

Đa, THCS Cù Chính Lan, THCS Thanh Đa, chương trình đổi hơn 200 kg rác 

thải nhựa lấy sách, dụng cụ học tập, đồ chơi, vật dụng cá nhân;  

- Phường 28 đổi chất thải nhựa nhận cây xanh và hạt giống... 

Mô hình đã góp phần tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng và 

vận động người dân chung sức tham gia bảo vệ môi trường, là mô hình thiết 

thực về việc hạn chế xả rác ra đường, giảm phát sinh rác thải nhựa, cũng như 

bước đầu tạo ý nghĩa “Rác cũng là một loại tài nguyên”. 

Thành công của mô hình đến từ hoạt động thiết thực có lợi ích đến người 

dân có thể đổi rác, sản phẩm cũ lấy các sản phẩm thân thiện môi trường, các sản 

phẩm được trao đổi đa dạng phong phú thu hút người dân tham gia. Tuy nhiên, 

để mô hình được triển khai rộng rãi và thu hút nhiều đối tượng tham gia thì cần 

có sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp thu mua rác thải, sản phẩm cũ và các 

đơn vị cung cấp sản phẩm thân thiện môi trường, cây xanh để hoạt động trao đổi 

thêm đa dạng, thiết thực hơn. 

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 

tiếp tục duy trì mô hình và phổ biến rộng rãi trên địa bàn quận, tạo dấu ấn trong 

việc tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường trong đó có hưởng ứng và 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT-TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không 

xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và không ngập nước”. 

 

Đường dẫn Phim gửi kèm: https://www.youtube.com/watch?v=MJZZaPZaCxA 

 
 

 


