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Bài phát biểu về hoạt động "ngày vì cộng đồng"
TS. Trần Thị Mai, Trưởng phòng Đào tạo, ĐHDL HP

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Toàn thể các cán bộ nhân viên, Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Ngày hoạt
động vì Cộng đồng”.
Trước hết cho phép tôi được thay mặt 7000 cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên, chi
Hội Bảo vệ Môi trường trường ĐHDLHP, xin gửi đến các quý vị đại biểu, các anh chị em tham
gia ngày vì cộng đồng hôm nay lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho ngày hoạt động của chúng ta
thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Ý thức được “ Bảo vệ Môi trường là nhiệm vụ của mỗi người, nên chỉ 2 năm sau ngày
thành lập, ngày 5/6/1999, ngay từ năm 1999, 300 cán bộ giảng viên và sinh viên trường
DHDLHP đã có cuộc ra quân dọn rác ở bãi biển Đồ Sơn. Nơi chúng tôi chọn để làm vệ sinh năm
đó chi hs là cảng Cá, nơi tiếp nối giữa khu 1 và khu 2, nơi mà khi đó mỗi lần đi qua, mọi người
đều phải nhăn mũi vì mùi xú uế bốc lên. Sau 1 ngày ra quân, toàn bộ rác thải lưu cữu từ nhiều
năm được chôn vùi trong những chiếc thuyền thủng nằm phơi bụng trên bãi cá đã được dọn
sạch, đem lại vẻ phong quang, không khí trong lành cho bãi biển.
Từ đó hàng năm cứ đến ngày 5/6, Chi hội Bảo vệ Môi trường, khoa Môi trường trường
ĐHDLHP lại tổ chức các hoạt động thiết thực để góp phần vào việc bảo vệ Môi trường, Bảo vệ
mầu xanh của thành phố Cảng. Từ việc tổ chức tuyên truyền về an toàn thuốc baỏ vệ thực vật ở
các vùn nông thôn, đến việc dọn sạch kênh mương ở khu đô thị…..và mới đây, nhân dịp Xuân
……. 2012, trường ĐHDLHP đã cùng một lúc trồng 12.000 cây xanh ở khu mới của trường tại
Minh tân huyện Kiến thụy.
Tham gia “ Ngày Vì cộng đồng hôm nay, 300 thầy trò ĐHDLHP thêm một lần nữa khẳng
định ý thức và quyết tâm giữ mầu xanh của lá, giữ cho thành phố Cảng thân yêu của chúng ta
trong lành.

