Chiều 30/12, UBND quận tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 2019 và triển khai
nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Năm - Phó Tham mưu
trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố. Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND quận chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2019, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo tuyển chọn, gọi giao 177 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ
tiêu, bảo đảm chất lượng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
cho toàn dân, trong đó chú trọng đến lực lượng học sinh, sinh viên và thanh niên trong độ tuổi tham gia
nghĩa vụ quân sự nhưng chưa học các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không tham gia Dân quân
tự vệ; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp theo dõi chắc tình hình vùng trời,
vùng biển đảo, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý có hiệu
quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng, bảo
vệ an toàn các mục tiêu quan trọng. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách đối với quân đội và hậu
phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ… Nhờ thực hiện toàn diện các mặt công tác nên Ban chỉ huy quân sự quận được Bộ tư lên Quân
khu 5 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng và là đơn vị dẫn đầu trong cụm thi đua của lực lượng vũ trang khối
quận huyên thành phố năm 2019.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận nhà đã đạt được, đồng chí
Trần Thị thanh Tâm - Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong LLVT
tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng
và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương về công tác quốc phòng, quân sự năm 2020. Trong đó, tập trung xây dựng LLVT địa phương vững
mạnh toàn diện làm nòng cốt cho khu vực phòng thủ; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán
bộ, chiến sĩ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình

hình mới; quan tâm chăm lo, đảm bảo chế độ đối với lực lượng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách
người có công, phong trào “đền ơn đáp nghĩa; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Dịp này, UBND quận đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện
nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.
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