Theo đó, lực lượng chính ra quân trong ngày hôm nay bao gồm cán bộ, chiến sĩ LLVT thuộc các đơn vị
BCH Quân sự quận Sơn Trà và dân quân 7 phường; CBCS các đơn vị thuộc Quân khu 5, Đoàn viên, thanh
niên các đơn vị trực thuộc Quận Đoàn Sơn Trà, Đoàn phường Mân Thái, Phước Mỹ và CBCC Ban Quản lý
Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng cùng với lực lượng Công ty VSMT… Tổng số lượng hơn
1.000 người tập trung thực hiện dọn vệ sinh khu vực dọc theo tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Võ Nguyễn
Giáp (từ đoạn đầu tuyến thuộc phường Thọ Quang - quận Sơn Trà lên đến khu vực Khách sạn Holidaybeach
quận Ngũ Hành Sơn… Tính đến cuối giờ trưa, lượng rác thải thu gom được lên hơn 100 tấn. Theo ông Trần
Đại Nghĩa, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà &các bãi biển Du lịch Đà Nẵng- Đơn vị được giao cùng với UBND
quận Sơn Trà đảm bảo trật tự và VSMT, cảnh quan đô thị tuyến ven biển Sơn Trà cho biết: " Những ngày
qua và ngay cả sáng nay, chúng tôi đã nhận được sự chung tay hỗ trợ của quận Sơn Trà, lực lượng vũ trang
và đoàn viên thanh niên trong việc tổng dọn vệ sinh môi trường, nhất là khu vực ven biển. Theo dự báo
trong những ngày tới, lượng rác từ các cửa sông, cửa biển theo nước lũ trôi về sẽ là rất lớn, vì vậy rất mong
sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc điều phối nhân lực và phương tiện để hỗ trợ cùng với quận
Sơn Trà và BQL chúng tôi trong công tác này".

Ngoài các lực lượng nói trên, tại mỗi phường đều cử lực lượng tiến hành kiểm tra và kịp thời xử lý ngay tất
cả các biển quảng cáo, các tấm pano thuộc phần trách nhiệm của địa phương bị hư hỏng, xử lý vấn đề nước,
rác thải bị ứ đọng, cây xanh ngã đổ…
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