Sáng qua, ngày 10/02/2020, trong không khí tưng bừng, rộn rã của ngày hội tòng quân, UBND quận Sơn
Trà tổ chức Lễ giao quân năm 2020. Tham dự Lễ giao quân có ông Lê Trung Chinh - Thành ủy viên, Phó
chủ tịch UBND thành phố; ông Cao Xuân Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận;
bà Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân
sự quận, cùng 177 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ phục vụ trong quân đội và lực lượng Công an
nhân dân và đông đảo gia đình, bạn bè, người thân của các thanh niên về tham dự.

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi giao quân, Trung tá Trần Văn Trung - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận công bố quyết
định giao quân của chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, năm này Sơn Trà sẽ bàn giao 177 thanh niên, trong
đó có 143 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 34 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, được
biên chế về 6 đơn vị:: Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân); Sư đoàn
375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Bộ đội Biên phòng thành phố; Công an thành phố và Trung
đoàn 971 Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ
quân sự quận cũng đã phát biểu động viên toàn thể thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ; đồng thời biểu
dương các địa phương, đơn vị đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng
nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ, nhân dân, tích cực, chủ động phối hợp, tham mưu kiện toàn
Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, tổ chức triển khai các bước của quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt
chẽ, đúng hướng dẫn, đúng kế hoạch, phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chính sách
động viên tuyển quân và làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Không phụ tấm lòng của lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, thanh niên Nguyễn Văn Thành - phường
Thọ Quang, đại diện cho 177 thanh niên ưu tú trúng tuyển đợt này đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và hứa cố
gắng phấn đấu rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chính quyền và nhân
dân quận kỳ vọng…

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong lúc dịch viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút corona (nCoV)
đang diễn biến phức tạp, do vậy Ban Chỉ huy quân sự quận đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
địa phương chỉ đạo tổ chức lễ nhanh gọn, nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc, chặt chẽ, an
toàn, đảm bảo vệ sinh phòng dịch tại khu vực diễn ra lễ giao quân, để những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ
quân sự năm 2020 yên tâm lên đường, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Quang Học

