ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
***
Số: 1445/CV-TĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 7 năm 2021

“V/v ra quân đồng loạt hưởng ứng các ngày
Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
25/7/2021 ”

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc.
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2021; thực hiện sự chỉ đạo về tổ chức đồng loạt các ngày Chủ nhật xanh toàn
quốc, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội,
Đội trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức ra quân hưởng ứng các Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc vào các
ngày Chủ nhật Ngày Chủ nhật các ngày 25/7/2021 với các hoạt động trọng tâm
như:
- Dọn dẹp rác thải, chất thải sinh hoạt, phát quang cỏ, bụi rậm, cây tạp, vệ
sinh vỉa hè xung quanh khuân viên cơ quan, nhà ở...
- Chỉnh trang, dọn dẹp, bóc dỡ tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép…tại các
trục tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt các các tuyến đường thanh niên tự quản,
các khu vực nhà văn hóa tổ, xóm...
- Thu gom rác thải, nạo vét kênh mương; trồng cây xanh.
- Xây dựng các công trình vườn cây thanh niên, đường hoa thanh niên,
hàng cây thanh niên,...
2. Báo cáo kết quả, gửi hình ảnh, đường link, tin bài phản ánh Ngày chủ
nhật xanh, hoạt động của đơn vị ngay sau khi kết thúc hoạt động về Thành đoàn
Thái Nguyên qua bảng trang tính hoạt động theo từng Khối phụ trách.
Đây là nội dung quan trọng thể hiện vai trò xung kích của các cấp bộ Đoàn
và đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng
nông thôn mới. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm triển
khai thực hiện.
Thông tin cần trao đổi, liên hệ đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên BCH
Thành Đoàn Thái Nguyên, điện thoại: 0325323666./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu.

2

