Sáng 08/04/2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà tổ chức phát động ủng hộ công tác phòng
chống dịch Covid-19, dưới sự Chủ trì của đồng chí Thượng tá Phạm Văn Tám - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính
trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận.

Tại buổi phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Tám - Chính trị viên
Ban chỉ huy Quân sự quận nhấn mạnh: Thời gian qua cả nhân loại đang gồng mình chống lại dịch Covid-19,
tuy nhiên, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nguy cơ bùng phát ở mọi lúc mọi nơi và
lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Cùng với cả nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà đã quyết
liệt trong công tác phòng chống dịch, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, dịch bệnh đang
bước vào giai đoạn cao điểm, khó khăn nhiều hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, vì vậy đòi hỏi cần có sự tập trung
cao độ của các nhân lực, trí lực và vật lực. Thực tế trên đã gióng lên hồi chuông lớn, thúc dục các cấp, các
ngành các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang cùng nhau đoàn kết, hành động mãnh mẽ và quyết liệt
hơn, để huy động mọi nguồn lực giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Với phương châm “chống dịch
như chống giặc”, “tất cả vì tính mạng của nhân dân” và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN quận
Sơn Trà, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự quận kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận với
tinh thần chia sẻ vì cộng đồng, hãy chung tay góp sức, đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch
Covid-19.

Sau khi lời kêu gọi của đồng chí Phạm Văn Tám - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận, toàn thể các
đồng chí trong lực lượng cơ quan Quân sự quận đã tiến hành ủng hộ, đóng góp với tổng số tiền 05 triệu
đồng.

Ngay sau lễ phát động kết thúc, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Tám - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự
quận đã tiến hành đến thăm, tặng quà và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại ba điểm chốt chặn,
trực phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Quân sự quận đã tiến hành thu hồi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến
tranh tại nhà ông Nguyễn Thanh Tùng, trú tại 147 Nguyễn Công Trứ - phường Phước Mỹ. Được biết trong
quá trình đào móng để làm nhà, gia đình ông Tùng phát hiện số vật liệu nổ trên, liền báo cho lực lượng chức
năng thu hồi. Qua công tác kiểm tra tại hiện trường, Ban chỉ huy Quân sự quận đã lập biên bản, thu hồi số
vật liệu nổ gồm một số đạn M79 và lựu đạn khói, đồng thời tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
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