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Thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Trái đất cần chúng ta! Hãy liên
kết chống lại biến đổi khí hậu” và “Ngày chủ nhật xanh”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt
tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh vào 7h00’ ngày 7/6/2009 với các hoạt động cụ thể như
tổng dọn vệ sinh môi trường, đài tưởng niệm, vớt bèo bòng, nạo vét kênh mương, khơi thông
dòng chảy, vệ sinh khu chế biến thức ăn tại các nhà hàng khách sạn…

Ảnh: Đoàn viên thanh niên công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình dọn vệ sinh khu vực nhà xưởng
của công ty
Tiêu biểu là các hoạt động của đội tình nguyện xanh tham gia lao động nạo vét, khơi thông
dòng chảy kênh tưới tiêu, tổng dọn vệ sinh các trục đường, khu đài tưởng niệm tại phường Ninh
Phong và phường Bích Đào thành phố Ninh Bình với hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia.

Ảnh: Đoàn viên thanh niên Phường Bích Đào TP Ninh Bình dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm
Ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực ký túc xá, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường
của hơn 200 đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng nghề Lilama1. Tổ chức tuyên truyền, vận
động cán bộ, công nhân Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tham gia lao động dọn vệ sinh
môi trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải ngay tại doanh nghiệp. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ
chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hải Hà, thành phố Ninh
Bình.

Ảnh: Ra quân dọn vệ sinh môi trường của ĐVTN Phường Ninh Phong TP Ninh Bình
Các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương được
các cấp uỷ Đảng, chính quyền ghi nhận cũng như nhân dân hưởng ứng.
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