Tại phường Hòa Phát, đông đảo cán bộ, bà con nhân dân khu dân cư số 2 và lực lượng quân sự, công an đã
tiến hành ra quân dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại, lặp lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường khu dân cư. Theo
lãnh đạo địa phương, bên cạnh việc duy trì phong trào Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp, địa phương sẽ tổ chức
định kỳ 2 tuần/1 lần việc tổng dọn ra quân môi trường, trọng tâm là hướng về khu dân cư.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên ra quân môi trường xung quanh ĐH Ngoại ngữ

Cũng trong thời gian này, phường Hòa Xuân tổ chức ra quân phát động xây dựng phường thân thiện môi
trường. Tại đây, địa phương cùng với các khu dân cư ký kết thực hiện các tiêu chí xây dựng phường thân
thiện môi trường như xanh, sạch, đẹp, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường…,
đồng thời ra quân dọn vệ sinh tại các lô đất trống, các điểm nóng về môi trường trên địa bàn./.

Trước đó, ngày 2-6, tại trường Đại học Ngoại ngữ, UBND quận Cẩm Lệ phối hợp với các hội, đoàn thể tổ
chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường năm 2018 trên địa bàn quận.

Tháng hành động Vì môi trường năm nay được quận Cẩm Lệ tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực hưởng
ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày quốc tế đa đạng sinh học, ngày đại dương thế giới, Tuần lễ biển, hải
đảo Việt Nam, trong đó chú trọng việc tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, ra quân dọn vệ
sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, xóa quảng cáo, rao vặt, lập lại trật tự vỉa
hè… Năm nay, Lễ phát động được UBND quận phối hợp Hội LHPN, Đoàn thanh niên tổ chức. Đây là 2 đơn
vị có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường.

Dịp này, Hội LHPN quận tặng 100 thùng rác môi trường cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn phường Khuê Trung. Ngay sau buổi phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội LHPN
và nhân dân đã ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường xung quanh đại học Ngoại ngữ, xóa quảng cáo rao vặt,
cắt, tỉa cây xanh…/.
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