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Thực hiện Quyết định số 05-QĐ/ĐTN ngày 30/3/2018 của BCH Đoàn thanh niên VDB vể việc
giao chỉ tiêu thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên năm 2018 và được sự đồng ý
của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty Phát triển hạ tầng Đầu tư tài chính Việt Nam về việc xây
dựng công trình thanh niên kiểu mẫu – Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.      

  

  

Ngày 10/11/2018, Đoàn thanh niên Tổng công ty VIDIFI tổ chức ra quân xây dựng những hạng
mục đầu tiên của công trình thanh niên: Sân thể thao thanh niên, vườn hoa thanh niên tại Trạm
thu phí đầu tuyến – Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

  

  

Với mục tiêu xây dựng trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu, nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh
thần tình nguyện sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong giải quyết những việc khó, việc mới
trong lao động, học tập gắn liền với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và
nhằm nâng cao đời sống, tinh thần của thanh niên đang sống và làm việc trên trạm thu phí
đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Đoàn thanh niên Tổng công ty VIDIFI, Chi đoàn Công
ty Quản lý khai thác sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện công trình thanh niên kiểu mẫu trong năm
2018.
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Dưới đây là một số hình ảnh trong hoạt động ra quân xây dựng những hạng mục đầu tiên của
công trình thanh niên:
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    Tin, Ảnh: Tô Thủy
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