
Tổ chức và thực hiện thành công “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 

Sáng chủ nhật vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/3/2019 Ban Chấp hành Chi đoàn Bệnh viện 

Tân Bình đã tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” với mục đích xây dựng môi trường xanh – 

sạch – đẹp tạo điều kiện, không gian thoải mái cho bệnh nhân khi đến khám, chữa 

bệnh tại bệnh viện. 

Nằm trong các chuỗi hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) thì “Chủ nhật xanh” được xem là hoạt động vừa thiết 

thực vừa đem lại hiệu quả cao, cụ thể gần 30 đoàn viên thanh niên tham gia quét dọn 

vệ sinh, thu gom và phân loại rác thải xung quanh khuôn viên Bệnh viện; Kiểm tra, 

dọn dẹp cỏ dại, loại bỏ cây cối um tùm, tạo không gian thoáng mát, sạch sẽ, ngăn chặn 

sự phát triển của các côn trùng gây bệnh như: ruồi, muỗi, chuột,.. và dự kiến sắp tới 

Đoàn thanh niên bệnh viện sẽ trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan, không gian tươi tắn 

cho Bệnh viện. 

 

Đoàn viên thanh niên quét dọn, thu gom rác tại các bồn cây sau khu vực chờ khám bệnh. 

 

 

 



Đoàn viên bệnh viện dọn cỏ tại các khu vực trồng cây xanh. 

Dưới sự Chỉ huy của BCH Chi đoàn Bệnh viện cùng sự tham gia nhiệt tình, hăng hái 

của đoàn viên thanh niên bệnh viện, hoạt động không chỉ đã diễn ra thành công tốt đẹp 

mà còn truyền được thông điệp tích cực trong công tác giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi 

trường cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong bệnh viện nói riêng và cộng đồng nói 

chung. 

“Sống theo từng mùa trôi qua, hít thở bầu không khí trong lành,  

uống ngụm nước mát lạnh và từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến giá trị chung”  

(Henry David Thoreau) 


