
Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ định kỳ dọn vệ sinh môi trường 

và trồng cây xanh thay cỏ dại xung quanh khuôn viên trụ sở làm việc của 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 

Ngày 13/11/2021, Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã huy động 19 

đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “Dọn vệ sinh môi trường và trồng cây 

xanh thay cỏ dại” xung quanh khuôn viên trụ sở làm việc của Cảng vụ Hàng hải 

Cần Thơ. 

Định kỳ các đoàn viên, thanh niên cùng nhau tham gia tổng vệ sinh môi 

trường, quét dọn, phát quang cành cây và thu gom rác thải, trồng cây thay cỏ dại 

khu vực xung quanh và trong khuôn viên đơn vị mang lại không gian thoáng 

đãng, sạch sẽ tạo môi trường làm việc hứng khởi cho cán bộ, đoàn viên trong đơn 

vị cũng như góp phần nhỏ đẩy lùi dịch Covid-19 cùng cộng đồng. 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào 

trồng cây, trồng rừng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo 

của Đoàn viên, thể hiện tính tiên phong của tuổi trẻ, giải quyết những công việc 

thiết thực của đơn vị. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi 

Đoàn viên trong công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện. 

đồng thời là cơ hội tạo nên tình đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. 

Trong thời gian tới, Chi đoàn sẽ định kỳ tổ chức các đợt ra quân bảo vệ 

môi trường xanh, sạch, đẹp định kỳ hàng tháng nhằm duy trì tinh thần “Đâu cần 

thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cảng 

vụ Hàng hải Cần Thơ. 

Một số hình ảnh hoạt động: 
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niên tham gia trồng cây. 
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