Phong trào thu gom rác tài nguyên c trin khai ti chi b Bình Phc 1 t u nm 2018, sau mt thi gian
hot ng nhn c s hng ng t ông o nhân dân, thanh thiu niên trên a bàn. n u nm 2019, Câu lc b Môi trng
“Nhí” chính thc ra i vi nòng ct là 14 em trong tui t 6-12 tui. Mc ích ca i là tuyên truyn, nâng cao ý
thc bo v môi trng n mi ngi và gây qu t thin. Tham gia vào Câu lc b, các em c trang b qun áo c trng,
mang bo h lao ng: gng tay, khu trang,… khi tham gia thc hin các hot ng bo v môi trng ti khu dân c.
Các em c biu dng và khen thng vào dp Tt thiu nhi 1/6 ti khu dân c, thông báo cho nhà trng v thành
tích tham gia bo v môi trng a phng, c khen thng t xut, bi dng sau bui lao ng và tham gia các hot ng
vui chi khác ti khu dân c.

/c Lê Th Thun - Ch tch UBND phng trao quyt nh thành lp
Câu lc b Môi trng “nhí”
Hot ng ca Câu lc b ã to s lan ta tích cc v ý thc gi gìn môi trng n mi thành viên và c s thay i
nhn thc ca ngi dân khu dân c. c bit, s tin mà Câu lc b thu c t hot ng gom rác bán gây qu ã lên n 17
triu ng, ây là mt thành qu ln ca các em và s c dùng vào các hot ng khuyn hc, giúp các trng hp vt
khó hc gii và t chc các hot ng khác cho tr em khu dân c.

i biu n tham d bui ra mt

ánh giá cao ý ngha ca mô hình Câu lc b Môi trng “Nhí”, UBND phng trao tng ng phc và mt xe
thu gom rác mi cho các thành viên; ng thi mong mun nhân rng mô hình ý ngha này trên a bàn
phng./.
UBND Phng Hòa Thun ông

