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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

 

Căn cứ Công văn số 1459-CV/TĐTN-PT, ngày 18/02/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh  đoàn “Về việc tổ chức đồng loạt Ngày “Chủ nhật xanh” năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Nội dung thực hiện  

- Các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật 

xanh”  năm 2021 với các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, 

đơn vị dưới các hình thức như:  

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh 

niên, người dân về các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Phong trào 

phòng chống rác thải nhựa”. Ra quân xóa các quảng cáo, rao vặt sai quy định; cải 

tạo các điểm đen về môi trường trên địa bàn đô thị, nhất là các khu đông dân cư, 

cơ quan, xí nghiệp, công ty, các khu họp chợ, trường học, trạm y tế… 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện 

Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác 

quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Chỉ thị số 

48 –CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường sự 

chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh”. 

- Các hoạt động phải tạo hiệu ứng xã hội cao, thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên và nhân dân cùng tham gia, qua đó góp phần tạo nên ý thức trong 

toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.  

- Tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng 

làm việc; trồng và chăm sóc cây xanh, tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ 

quan, đơn vị và trên một số tuyến đường nội ô thành phố (giao các đơn vị chọn 

tuyến đường và đăng ký về Đoàn khối). 

Lưu ý: Các hoạt động phải tổ chức đảm bảo an tòan gắn với công tác 

phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của tỉnh. Các đơn vị không tổ 

chức lễ ra quân mà chỉ tập trung chính vào các công trình, phần việc tại cơ sở.  
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2. Các đợt ra quân đồng loạt thực hiện trong năm 2021 

* Đợt 1:  Ngày 21/3/2021 (Đoàn khối chọn: Đoàn ủy Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường; Đoàn ủy Công ty điện lực tỉnh; Đoàn trường Cao Đẳng nghề; Chi 

đoàn Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh và Chi đoàn Đài Phát thanh, 

truyền hình Trà Vinh làm điểm ra quân đợt 1 cấp Đoàn Khối). 

 * Đợt 2: Ngày 30/5/2021 (Đoàn khối chọn: Đoàn ủy Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn; Đoàn ủy Công ty Trà Bắc; Đoàn trường Cao Đẳng Y tế; 

Chi đoàn Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn và Chi đoàn Công ty Cổ 

phần cấp thoát nước tỉnh làm điểm ra quân đợt 2 cấp Đoàn Khối).  

* Đợt 3: Ngày 25/7/2021 (Đoàn khối chọn: Đoàn ủy Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Đoàn ủy Sở Giao thông vận tải; Đoàn Trung tâm GDTX HNDN 

TP. Trà Vinh; Chi đoàn Ngân hàng HTX tỉnh; Chi đoàn Viễn Thông tỉnh làm 

điểm ra quân đợt 3 cấp Đoàn Khối).  

* Đợt 4: Ngày 19/9/2021 (Đoàn khối chọn: Đoàn ủy Sở Y tế; Đoàn ủy 

Bệnh Viện Đa khoa tỉnh;Đoàn trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh;  Chi đoàn 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển; Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh 

làm điểm ra quân đợt 4 cấp Đoàn Khối).  

Lưu ý: Các cơ sở Đoàn không được Đoàn khối chọn làm điểm ra quân 

cấp Đoàn khối vẫn triển khai trong đoàn viên đơn vị mình đồng loạt ra quân, 

đồng thời có xây dựng Kế hoạch và đăng ký về Văn phòng Đoàn khối nội dung 

thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” từng đợt cụ thể, sao cho phù hợp với điều kiện 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gửi phần việc thực hiện về Đoàn khối 

trước ngày 07 ngày diễn ra hoạt động. 

3. Kết thúc mỗi hoạt động các đơn vị có tin, bài viết hoặc hình ảnh đăng tải 

trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của đơn vị. Đồng thời, gửi báo cáo 

nhanh, hình ảnh minh chứng về  Đoàn khối qua Ioffice_Đoàn Khối chậm nhất vào 

lúc 15 giờ cùng ngày để tổng hợp báo cáo về Tỉnh đoàn theo quy định.  

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức triển 

khai hiệu quả các nội dung trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Như kính gửi (t/hiện);  

- Lưu VP. 
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