
THUYẾT MINH MÔ HÌNH  

“VẼ TRANH CỔ ĐỘNG, XANH HÓA TẠI CÁC BỨC TƯỜNG”  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: UBND 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 quận, nhiều tuyến rạch nhỏ nằm rải rác trong khu dân cư (65 tuyến rạch). Do 

đó, tình hình vệ sinh môi trường tại quận tương đối phức tạp.  

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 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, 

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 
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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 trực quan “Vẽ tranh cổ 

động, xanh hóa tại các bức tường”  trên địa bàn quận Bình Thạnh. 

II. Thông tin về mô hình dự thi 

1. Tên mô hình dự thi: “Vẽ tranh cổ động, xanh hóa tại các bức tường” trên địa 

bàn quận Bình Thạnh. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2020. 

3. Địa điểm thực hiện: Toàn địa bàn quận. 

4. Mô tả chi tiết: 

Trước đây, các khu vực khu đất trống hoặc khu vực tường rào bỏ hoang, các 

tuyến hẻm thường phát sinh rác thải, cũng như việc thực hiện tuyên truyền 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” chủ yếu qua các hình 

thức hội họp, phát tờ rơi, băng rôn chưa tạo ra hiệu ứng trực quan, sinh động để gây 

chú ý của người dân. Do đó, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã triển khai mô hình 

“Vẽ tranh cổ động, xanh hóa tại các bức tường” đến các Ủy ban nhân dân phường. 

Qua đó, các Ủy ban nhân dân phường đã triển khai tổ chức thực hiện cải tạo, vẽ 

tranh cổ động, xanh hóa tại các bức tường, tường rào nhẳm đẩy mạnh tuyên truyền 

bằng hình ảnh trực quan sinh động cũng như cải thiện tình hình vệ sinh môi trường tại 

khu vực. Đến nay, có 13 bức tường được xanh hóa tại các Phường 5, 7, 12, 13, 14, 15, 

17, 21, 22, 24, 25, 26 và 28.  
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Mô hình đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của người dân về việc hạn chế xả rác ra đường, giảm phát sinh rác thải bằng hình ảnh 

trực quan, có thể duy trì lâu dài. Hình thức tuyên truyền này tạo được sự chú ý của 

người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh. 

Thành công của mô hình đến từ hình thức tuyên truyền sinh động cũng như dễ 

thực hiện, kinh phí thấp. Tuy nhiên, để mô hình được triển khai rộng rãi và thu hút 

nhiều đối tượng tham gia thì cần có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các phường về vị 

trí, nội dung và thiết kế hình vẽ sinh động. Việc cải tạo thực hiện vẽ tranh cổ động chủ 

yếu thực hiện ở các khu vực có tường rào cụ thể, còn các khu vực đất trống chưa thể 

thực hiện được. 

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=J21HoYW65zA 

 


