Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thanh niên trong thực hiện các
nội dung "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2016", sáng ngày 03/7/2016 tại sân UBND phường Khuê Trung,
Quận đoàn phối hợp với Hội LHTN Quận Cẩm Lệ Tổ chức Ngày hội "Thanh niên với năm Văn hóa văn
minh đô thị 2016" với sự tham gia của gần 150 Đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
nbsp;
Đoàn viên, Hội viên thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trũng Khuê Trung
nbsp;
Với nhiều nội dung bổ ích và nhiều trò chơi thú vị tại Ngày hội như: Tuyên truyền trực quan năm
VHVMĐT, Ghép tranh cổ động, thi kiến thức, ghép chữ bằng các vật liệu phế thải và các trò chơi
teambuilding tập thể v.v… đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và đầy niềm vui cho đoàn viên, thanh thiếu
niên trên địa bàn Quận. Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao các giải: Nhất - phường Hòa Phát, Nhì phường Hòa Thọ Tây, Ba - phường Hòa An và 03 phường còn lại đạt giải khuyến khích.
Các trò chơi rất vui và thú vị tại ngày hội
nbsp;
Đây là hoạt động đổi mới trong công tác tuyên truyền về các nội dung Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2016
thông qua các trò chơi với nhiều hình thức sáng tạo qua đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thanh
niên trong việc bảo vệ môi trường sống, chấp hành pháp luật, xung kích - tình nguyện trong các hoạt động
bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quận Cẩm Lệ ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn./.
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