
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN ĐỒNG LOẠT RA 

QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN 2 NĂM 2021 

Căn cứ Công văn số 152-CV/ĐTN ngày 20/5/2021 của BCH Đoàn khối CQ&DN 

tỉnh về việc đồng loạt tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” lần 2 năm 2021. Nhằm cổ vũ và phát 

huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên nhà trường trong hoạt động 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, sáng 

30/5/2021, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật 

xanh” lần thứ 2 năm 2021 với hoạt động trồng hoa tạo cảnh quan trong khuôn viên nhà 

trường. Hoạt động diễn ra tuân theo quy tắc phòng chống dịch Covid-19. 

  

 

  

 



"Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 2 tập trung vào các hoạt động tình nguyện và làm đẹp 

cảnh quan tại nhà trường; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng 

cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường 

học văn minh, hiện đại, tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa... Kết quả sau 

ngày ra quân hưởng ứng, với sự tham gia của gần 20 đoàn viên thanh niên tham gia trồng 

hoa tại tất cả các gốc cây và chậu hoa trong khuôn viên nhà trường. 

 

  

 

"Ngày Chủ nhật xanh" đã và đang được đoàn viên thanh niên của trường hưởng ứng 

nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng khắp. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần 

xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên 

thanh niên tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp 

góp phần hình thành nếp sống văn minh trường học. 

Đặng Minh Khiêm 

30/5/2021 


