Lễ phát động phong trào “tháng thanh niên 2018” thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên tham gia. Theo đó,
Tháng Thanh niên hướng đến mục đích kêu gọi tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tính
xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội; tổ chức nhiều hoạt động như tuyên
truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các
hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện
tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, tổ chức “ngày chủ nhật xanh”,
“ngày thứ bảy tình nguyện”,…..Đây cũng là năm đầu tiên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ triển khai
cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, hiệu quả, tìm
kiếm các tài năng trẻ và hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn quận.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao
thông và ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các tuyến đường chính của quận.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận diễu hành tuyên truyền ATGT

Trước đó, Đoàn phường Khuê Trung cũng đã phát động Tháng Thanh niên và ra quân Tết trồng cây xuân
Mậu Tuất 2018. Theo đó, Đoàn phường chú trọng tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên tích cực
thực hiện Chương trình Thành phố 4 an, Chủ trương Năm văn hóa, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phát
huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, lập trong thanh niên. Đoàn phường cũng đề ra một số chỉ
tiêu trong Tháng Thanh niên như 100% chi đoàn tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, tham
gia các chương trình, hoạt động như bảo vệ môi trường, tổ chức mô hình Cổng trường bình yên, hỗ trợ, sửa
chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn phường với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Đoàn viên phường Khuê Trung trồng cây tại trường mầm non Hướng Dương

Tại lễ ra quân Tết trồng cây nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Đoàn phường cũng đã trồng 2 cây xanh trong
khuôn viên trường mầm non Hướng Dương, cơ sở 3. Đây là điểm trường vừa được xây dựng và đưa vào
hoạt động, chưa có nhiều cây xanh.

Dịp này, Đoàn phường cũng đã tiến hành ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Xuân Thủy, một
trong những điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường./.
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