CHUNG TAY XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LÀO CAI
“XANH, SẠCH, ĐẸP”
Với thông điệp “Thu gom rác thải để thành phố thêm xanh”, các Đoàn viên Thanh niên của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã có những việc làm thiết thực,
góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào việc bảo vệ môi trường để thành phố Lào
Cai hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại I.

Nhận thức tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,
từ đầu năm học 2017 - 2018, trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền gắn liền với các hoạt động giáo dục của nhà trường như: Tổ chức sinh hoạt
chuyên đề dạy tích hợp các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai
và bảo vệ môi trường ở các môn Sinh học, Địa lý, Hóa học, Lịch sử; dạy học gắn với
thực tiễn; triển khai đề tài trong nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.
Trong các buổi sinh hoạt lớp, các chi đoàn lồng ghép tuyên truyền và nhân rộng các mô
hình hay, cách làm hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã góp
phần góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động của mọi người về môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu.
Trong năm học, thầy trò trường THPT số 1 thành phố Lào Cai bằng những việc
làm thiết thực gắn với các hoạt động trọng tâm nhân dịp:“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ”, “Tháng Thanh niên”; “Thanh niên tình nguyện”, “Giờ trái đất”; “Tuần lễ
Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày môi trường thế giới”, “Chương trình
hãy làm xanh, sạch, đẹp phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai góp phần đạt các tiêu chí
đô thị loại I”… đã thu hút hàng ngàn lượt Đoàn viên - Thanh niên tham gia. Với nhận
thức “Trường chính là nhà”, các em học sinh đã cùng nhau trồng thêm cây xanh, trồng
và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh đã tạo nên một cảnh quan, diện mạo mới cho mái
trường. Bên cạnh đó các em học sinh còn luôn có ý thức vệ sinh trường lớp, phân loại rác
sau mỗi buổi học. Ngày nào cũng vậy, có một bộ phận đoàn viên tình nguyện đến các lớp
thu gom giấy thừa để bán và quyên góp ủng hộ cho những bạn học sinh có hoàn cảnh khó
khăn trong nhà trường.

Từ đầu học kì II đến nay, đội thanh niên tình nguyện của nhà trường đã thường
xuyên tổ chức ra quân bóc xóa trên 600 biển quảng cáo rao v t trái phép trên tường và
các cột điện, bóc xóa biển mẫu, quảng cáo, rao v t không đúng quy định trên tuyến
đường Hoàng Liên, dọn và bảo vệ môi trường trong công viên Nhạc Sơn, dọn vệ sinh 2
km đường Hoàng Liên từ Đài tưởng niệm đến khu công viên Nhạc Sơn,…, duy trì
thường xuyên lần tháng. Dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay chân lấm lem đất cát nhưng
gương m t của những em học sinh ánh lên niềm vui, niềm tự hào vì đã góp một phần nhỏ
chung tay để thành phố mà mình đang sống sạch, đẹp hơn. Điều đáng mừng ở đây là hoạt
động này được nhân dân ghi nhận và hưởng ứng, chủ động cùng đoàn viên thanh niên
tham gia ngăn ch n và bóc xóa quảng cáo rao v t trái phép trên tường gần nhà mình,
cùng chung tay xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại I.

Công viên Nhạc Sơn - lá phổi xanh của thành phố Lào Cai trở nên càng tươi đẹp,
trong lành hơn nhờ những bàn tay tình nguyện của các em học sinh trường THPT số 1

thành phố Lào Cai. Các em hăm hở nh t từng chiếc lá, túi ni lông, nhổ cỏ trên các con
đường trong khuân viên. Tiếng cười nói, tiếng giục nhau quét rác làm công viên trở nên
nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Những việc làm trên của học sinh trường THPT số 1 thành
phố Lào Cai tuy nhỏ nhưng được người dân đánh giá cao, có sức lan tỏa trong cộng đồng,
m t khác qua hoạt động để tuyên truyền cho người dân cách phân loại rác thải để tái chế
và bảo vệ sức khỏe; các em học sinh còn nhiệt tình hướng dẫn các khu dân cư bảo vệ môi
trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúng tôi thiết nghĩ, hoạt động trên là việc xanh hóa trường học; tổ chức đoạn
đường học sinh tự quản; tuyến đường đô thị sạch đẹp; vận động người thân, toàn xã hội
sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng túi
ni-lông, nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường; tạo thói
quen tất cả chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp của thành phố Lào Cai./.
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