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ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

 CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NĂM 2022

 Với mục đích phát huy và nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng của 

đoàn viên, thanh niên  tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của những thế hệ anh chị 

đi trước, mang sức trẻ phục vụ cộng đồng, thực hiện sứ mạng của nhà đoàn viên thanh niên 

góp sức mình dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Với mục tiêu đó ngày 

10/06/2022 Đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức khai mạc Chiến 

dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là một hoạt động thường niên luôn được Đoàn 

Khoa duy trì qua các năm. Đoàn Khoa luôn chú trọng triển khai các hoạt động tình nguyện tại 

chỗ, gắn với chuyên môn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đây là một hoạt động hết 

sức có ý nghĩa, nêu bật lên phong trào tình nguyện tại chỗ góp phần kêu gọi mọi người cùng 

hưởng ứng, tích cực trong việc bảo vệ môi trường – cảnh quan, làm cho khuôn viên thêm 

xanh, sạch, đẹp trong nhà Trường.

 Sau 16 ngày diễn ra chiến dịch (từ ngày 10/06 - 26/06), với hơn 50 chiến sỹ tình 

nguyện là sinh viên Khoa Môi trường & TNTN đã hoàn thành xuất sắc các công trình, phần 

việc được đề ra, cụ thể  như: Phối hợp cùng chi cục bảo vệ môi trường ra quân vệ sinh môi 

trường, tổ chức hoạt động chủ nhật xanh, trồng bổ sung cây kè, hoàng yến, dứa thái, đào rảnh 

thoát nước và lên mô cho các cây  trong khuôn viên khoa, vệ sinh khu vực nhà tự học của sinh 

viên, cải tạo đất cho các bồn, chậu cây trong khoa....

Cùng với kết quả đó, Đoàn Khoa đã cấp giấy chứng nhận và tặng giấy khen cho những 

bạn có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

Khép lại một mùa chiến dịch, “Thanh niên tình nguyện hè” đã đánh dấu sự lớn mạnh và 

phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2021-2022 của tuổi trẻ 

Khoa Môi Trường & TNTN; qua đó để đoàn viên, thanh niên cống hiến sức trẻ và tài năng 

nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của Khoa và rèn luyện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ 

đối với cộng đồng và xã hội.



 

   

  



   

    

  

 



   

 

 

 


