Tip tc thc hin ý kin ch o ca BTV oàn Th xã Hng Lnh gn vi thc hin nhim v chính tr ca a phng v vic
xây dng tuyn ng vn minh ô th, oàn thanh niên phng Bc Hng ã phi hp vi i trt t ca phng t chc tuyên
truyn ngi dân hai bên tuyn ng S Hy Nhan gii ta hành lang va hè tr li cho ngi i b, ng thi trng hoa hai
bên ng to m quan ô th.

vic trin khai các tuyn ph theo tiêu chí VMT t hiu qu, oàn phng Bc Hng ã y mnh công tác thông tin
tuyên truyn bng nhiu hình thc nh gi tin nhn qua in thoi, t chc ký cam kt n tng h dân,….Theo ó, phi
hp vi các t chc chính tr - xã hi và cp y, ban cán s, ban công tác mt trn t dân ph 2 tuyên truyn, vn ng
các t chc và ngi dân, nht là các h kinh doanh hai bên tuyn ng; thc hin ký cam kt i vi các h và các t
chc hai bên tuyn ng không vt liu xây dng, dng c gia ình ra hàng lang mt ng gây mt m quan ô th.
Sau khi c tuyên truyn, vn ng, ngi dân hai bên tuyn ng ã ý thc c vic gi gìn v sinh, không ln chim lòng
l ng kinh doanh, buôn bán và sinh hot cá nhân và cùng chung tay vi tui tr phng dn v sinh và tr li va
hè cho ngi i b.
Dp này, Ban thng v oàn phng ã huy ng gn 100 ngày công ca oàn viên thanh niên chnh sa, v sinh
hành lang nhng ch không có ngi dân , ng thi trng hoa hai bên tuyn ng to cnh quan xanh sch p.
Hot ng không ch giáo dc ý thc v gi gìn v sinh môi trng, to cnh quan ô th cho th h tr và ngi dân mà
qua ó kêu gi tt c mi ngi cùng chung tay góp sc thc hin thành công xây dng np sng vn minh ô th, to
s chuyn bin v nhn thc trong các tng lp Nhân dân./.
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