Theo ó, sáng ngày 29/8/2021, Ban Ch huy quân s qun Hi Châu tip nhn 51 cán b, chin s S oàn
Phòng không 375 tng cng trong công tác phòng, chng dch và tin hành bàn giao v các a phng gm
(phng Hòa Cng Nam, Hòa Thun ông, Thch Thng).

Tip nhn lc lng S oàn Phòng không 375 tng cng công tác phòng, chng dch trên a bàn qun Hi Châu

Lc lng tp trung trc khi phân b v các a phng
Ti các a phng, cán b, chin s ca S oàn phòng không 375 s phi hp cùng vi các lc lng tham gia vn
chuyn, bc xp hàng hóa, tip t lng thc, thc phm, h tr các cht kim dch và phi hp làm nhng vic t xut khác
khi a phng yêu cu. Trc mt, n v s h tr qun Hi Châu n ht ngày 5-9-2021, nu tình hình dch bnh còn din
bin phc tp, S oàn s có phng án tip theo h tr các a phng kim soát dch, Thiu tá Lê c Tnh, Ban Ch
huy quân s qun Hi Châu cho bit.

Lc lng h tr ã có mt ti phng Hòa Thun ông
ây là vic làm thit thc, th hin tình cm, trách nhim cng ng ca cán b, chin s S oàn 375 nhm hng ng và
thc hin có hiu qu Phong trào thi ua c bit: “Quân i cùng c nc chung sc, ng lòng thi ua phòng, chng
và chin thng i dch COVID-19”, các chin s S oàn 375 s k vai, sát cánh cùng ng, chính quyn, lc lng v
trang và nhân dân a phng thc hin hiu qu công tác phòng, chng dch; quyt tâm chuyn i các vùng
vàng, cam, thành vùng xanh trong thi gian sm nht, ng chí Lê Trng Mnh, Phó Tiu oàn trng Tiu oàn
66, ph trách lc lng ti phng Hòa Thun ông chia s.

Lc lng h tr ti phng Thch Thang
T khi có lc lng ca S oàn giúp sc, cán b và Nhân dân phng yên tâm hn; các anh không ngi khó, h tr
lc lng phòng chng dch a phng trong mi hoàn cnh. Hy vng vi s vào cuc ng b ca c h thng chính tr,
dch bnh s nhanh chóng c kim soát, a à Nng sm tr li trng thái bình thng mi, ông Trn Th Sn, Phó Bí
th ng y, Ch tch UBND phng Thch Thang tâm s.
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