Chiều ngày 09/10, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quậnSơn Trà tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm
“75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75
năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2019).

Toàn cảnh buổi lễ phát động

Theo đó, Đợt thi đua cao điểm được phát động từ ngày 09/10 đến ngày 22/12/2019 với chủ đề “75 ngày
hành động sáng tạo, quyết thắng”. Nội dung thi đua tập trung 4 mục tiêu, chỉ tiêu mà mỗi cán bộ, chiến sỹ
LLVT quận nhà quyết tâm thực hiện, đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và tổ chức tốt các hoạt động thi đua yêu nước
thiết thực hiệu quả, tham gia các cuộc vận động các công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Tại buổi lễ đồng chí Thượng tá Phạm Văn Tám - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận nhấn mạnh: “75
ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” được xác định là đợt thi đua tập trung cao điểm, là điểm nhấn trong
chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam; và đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT quận nhà tiếp tục phát huy
tinh thần yêu nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm với động lực, ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thời gian tới với kết quả cao nhất.

Trong không khí đoàn kết, háo hức, đại diện các cơ quan, đơn vị LLVT quận đã thông qua quyết tâm, giao
ước và kí kết thi đua với tinh thần, trách nhiệm cao, phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị, cùng thi đua
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
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