
  Nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 46 năm 

giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) và khai 

trương mùa du lịch Cửa Lò năm 2021 sáng ngày 25/04/2021, gần 800 học sinh 

khối 10 và 11 trường THPT Cửa Lò đã tham gia tổng vệ sinh khu vực bãi biển 

Cửa Lò.  

 

HS vệ sinh khu vực đối diện với khách sạn Hòn Ngư 

 

HS vệ sinh khu vực phía nam Quảng trường Bình Minh 

Đây là hoạt động gắn liền với  kế hoạch số 60/KH của UBND thị xã Cửa 

Lò. Khu vực tham gia vệ sinh bao gồm: bãi biển, đường chạy bộ, vỉa hè đường 



Bình Minh, khu vực Quảng trường Bình Minh. Tất cả 17 lớp học sinh có mặt tại 

khu vực được giao lúc 7h15 với các dụng cụ: xẻng, bàn vét, cào sắt, chổi trện, 

chổi đót, liềm, bì,..., các em đã quét sạch, thu gom rác và đá, vật liệu xây dựng, 

phân loại và tập kết thành từng đống trên đường dạo bộ, vỉa hè đường Bình Minh 

để xe công ty môi trường vận chuyển đến nơi quy định. 

 

Hình ảnh sau khi HS đã phân loại rác 

 

Hình ảnh GV và HS sau buổi tham gia lao động 

 

  Đây là hoạt động thiết thực không chỉ làm sạch biển, góp phần bảo vệ môi 

trường biển và quảng bá du lịch Cửa Lò mà còn là một hoạt động có ý nghĩa tuyên 



truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 

cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường THPT Cửa Lò. Đồng thời, đây cũng 

là một hoạt động ngoại khóa giúp các em được giáo dục toàn diện, gắn bài học 

trên sách vở với thực tiễn đời sống một cách cụ thể và giúp các em sống có trách 

nhiệm hơn với địa phương, với môi trường sống xung quanh./. 


