Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng (giữa) trồng cây tại khu vực Đài Tưởng niệm liệt sỹ Hoà Vang
Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa nêu cao ý nghĩa của việc trồng cây xanh, đặc biệt
nhấn mạnh ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chăm sóc, bảo quản cây xanh, môi
trường, hướng đến mục tiêu xây dựng quận Cẩm Lệ xanh, sạch, thanh bình, phát triển toàn diện và bền
vững. Qua đó, đáp ứng tốt hơn tiêu chí của đơn vị hành chính loại I và góp phần thực hiện thành công Đề án
xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường.
Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi toàn dân, các cấp, các ngành, các địa phương
và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Cẩm Lệ hãy hăng hái tham gia trồng cây, người người trồng
cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ
:"Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".”

Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa phát biểu tại buổi lễ
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Cẩm Lệ và đại diện các đơn vị, địa phương, người
dân trên địa bàn quận tham gia trồng 150 cây tại vệt cây xanh khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ Hòa Vang, nơi
ghi danh 7.470 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Việc trồng cây xanh tại đây không chỉ tạo cảnh quang xanh, tươi mát cho khu tưởng niệm mà còn là hoạt
động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và người dân./.
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