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Thực hiện sự Chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về việc tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ xuân Ất Mùi 2015; Thiết thực hưởng ứng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấmgương
đạo đức Hồ Chí Minh”; Hoà chung trong không khí Mừng Đảng - Mừng Xuân. Sáng ngày
24/2/2015, Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức lễ phát động “tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ”.

Đ/c Lý Anh Dũng - Trường Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn, đ/c Đinh Mai Phương -
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Bí Thư Thành Đoàn Cẩm Phả tham gia trồng cây

Với phương châm: mỗi đoàn viên, thanh niên một cây xanh, mỗi chi đoàn, cơ sở Đoàn có một
công trình trồng và chăm sóc Cây xanh” gắn với Cuộc vận động mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần
một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt hơn, xung kích tình nguyện thực hiện tốt các nội dung của
năm 2015. Kết thúc buổi lễ đoàn thanh niên thành phố đã trồng 27 cây xanh tại tuyến đường
Vũng Đục, phường Cẩm Đông.

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động thường niên được chỉ đạo rộng khắp đến các
cán bộ Đoàn trong toàn thành phố thể hiện quyết tâm hành động của tuổi trẻ Cẩm Phả trong
năm 2015 và góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi
trường.

Thùy Linh
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