Sáng ngày 05/4/2019, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà tổ chức phát động đợt Thi đua cao điểm, chào
mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 08/4 đến ngày 07/5/2019, với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết
thắng” cùng với ba nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; Chủ
động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Để đảm bảo hiệu quả đợt Thi đua, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Tám - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự
quận đề nghị cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ
trang quận cần quán triệt nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử, nhất là đường lối chính trị, quân sự đúng đắn
của Đảng, sức mạnh tinh thần của dân tộc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với đất
nước; tuyên truyền, giáo dục về tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết chiến quyết thắng, ý nghĩa to lớn
của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; từ đó tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu
thi đua, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua đã đề ra.
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