Sáng nay 05/6/2019, tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, 110 cán bộ, hội viên nông dân Sơn Trà tham dự
lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”
năm 2019 do Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức với chủ đề “Nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ
môi trường biển”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò,
tầm quan trọng của biển đối với cuộc sống; từ đó kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi
trường biển nói riêng và môi trường sống xung quanh nói chung, hướng tới xây dựng hình ảnh môi trường
du lịch xanh, trong lành, an toàn, thân thiện.

Đại diện cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố tham dự lễ phát động lần này, ông Trần Văn
Tri - chi hội trưởng thuộc Hội Nông dân quận Sơn Trà đã phát biểu hưởng ứng việc thường xuyên tuyên
truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phối hợp, tham gia các câu lạc bộ môi trường, các chiến
dịch làm sạch bãi biển, thường xuyên thu gom rác tại bãi biển; đặc biệt vận động ngư dân trong quá trình
khai thác đánh bắt, khai thác thủy hải sản không vứt rác, đồ nhựa, túi nilong xuống biển để bảo vệ môi
trường biển, phát huy thế mạnh của biển, góp phần bảo tồn và giữ gìn những giá trị to lớn mà biển và đại
dương mang lại.

Sau buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ và hội viên nông dân đã cùng tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải
tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang.
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