
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ 

GIỚI 05/06/2022”

Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2022 được Chương trình Môi trường Liên 

hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth).

Với mục đích truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền 

vững, hài hòa với thiên nhiên sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng 

sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động 

hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Nằm trong khuôn khổ đó nhằm tuyên truyền cho cán bộ sinh viên tích cực 

tham gia các hoạt động bảo vê môi trường của Đoàn Khoa. Nay Đoàn Khoa Môi 

trường &TNTN đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi Trường 

Thế Giới như:  

 Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6

 Tuần Lễ Nước sạch vệ sinh môi trường

 Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

 Trồng cây xanh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6.

 Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ ra quân 

dọn vệ sinh môi trường dọc theo bờ kè hồ Bún Xáng

 Mùa hè xanh tại Khoa 10/6 đến 26/6

Với thành phần tham dự ngày môi trường thế giới gồm: 

Đại diện Đảng ủy Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa, các đại diện ban chấp hành 

Chi đoàn. Đại diện CĐ Khoa, Ban chủ nhiệm các bộ môn, chánh Văn phòng 

Khoa. BCH Đoàn Khoa và sinh viên Khoa Môi trường & TNTN tham dự.



TUỔI TRẺ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:" 

ĐOÀN KẾT - NHIỆT HUYẾT - BẢN LĨNH - SÁNG TẠO". Cùng nhau chung 

tay dù già trẻ hay gái trai, chúng ta một lòng vì môi trường sạch.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

    

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 


