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 Thực hiện Công văn số 1819/CAT-PV01 ngày 23/5/2022 của Công an 

tỉnh Lạng Sơn về việc sơ kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo 6 tháng đầu năm 2022. Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện với 

những nội dung như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo gắn với công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, BCĐ phòng chống các hành vi sai phạm về pháo thành phố (sau 

viết tắt là BCĐ) đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 06/01/2022 để tập 

trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, BCĐ các phường, xã triển khai 

công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định 

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022; Công văn số 

639/BCĐ, ngày 30/3/2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi 

sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2022 để chỉ đạo các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị, UBND các phường, xã tập trung thực hiện. Công an thành phố xây 

dựng Kế hoạch số 09/KH-CATP-QLHC ngày 04/01/2022 thực hiện công tác 

quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, 

CCHT và Pháo năm 2022; Công văn số 139/CATP-QLHC ngày 27/01/2022 về 

việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về 

pháo trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và Công văn số 405/CATP-QLHC ngày 

30/3/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo dịp Tết Thanh minh năm 2022. 

Chỉ đạo các lực lượng Công an, QLTT, BCĐ các phường, xã... xây dựng 

phương án, phân công bố trí lực lượng tuần tra, tăng cường công tác tuyên 

truyền các văn bản pháp luật có liên quan về phòng, chống pháo, quản lý VK, 

VLN, CCHT đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phù hợp; 

cấp phát tờ rơi, dán áp phích, treo băng zôn, khẩu hiệu, vận động nhân dân ký 

cam kết không đốt pháo dịp Tết Nguyên đán, tết Thanh minh năm 2022 không 

để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép xảy ra. Các lực lượng chức năng đã chủ 

động triển khai thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo ANTT đêm giao thừa, 

huy động các lực lượng Công an phối hợp với Quân đội, BVDP, Tổ ANND, 

MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, 
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khép kín địa bàn đặc biệt là đêm giao thừa, các ngày Tết Nguyên đán; bố trí lực 

lượng, phương tiện tổ chức chốt chặn tại các đường ra vào nghĩa trang phòng 

ngừa, phát hiện xử lý các trường hợp đốt pháo trái phép Tết thanh minh, đảm 

bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo Thành 

phố, quá trình thực hiện BCĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, nhất 

là việc triển khai phương án đêm Giao thừa, Tết Thanh minh và đảm bảo ANTT 

các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công an thành phố - Cơ quan thường trực 

 Đã làm tốt vai trò tham mưu cho BCĐ thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống pháo, VK, VLN, CCHT. Chỉ đạo đội 

nghiệp vụ, Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập 

trung vào đợt cao điểm, đã trực tiếp tuyên truyền loa được 102 lượt; vận động 

cho ký cam kết được 25.020 hộ dân, 12.578 cán bộ, giáo viên và học sinh, 1.068 

hộ kinh doanh; sử dụng 25 người có uy tín tham gia vận động, tuyên truyền; cấp 

phát 6500 tờ rơi, dán 370 áp phích tuyên truyền phòng, chống pháo dịp Tết 

Nguyên đán, Thanh minh. Vận động cá biệt, gọi hỏi răn đe đối với 47 trường 

hợp, cho ký cam kết không đốt pháo trái phép đêm giao thừa 

 Đã tổ chức 221 ca với 1.476 CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi sai phạm về pháo. Đặc biệt 

trong đêm giao thừa đã thành lập 05 tổ kiểm tra gồm 20 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy 

để chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, phòng chống các hành vi sai phạm 

về pháo, VK, VLN, CCHT; triển khai 85 tổ tại các khối, thôn gồm 194 CBCS và 

562 lực lượng cơ sở tiến hành đảm bảo ANTT, tuần tra khép kín địa bàn. Qua tuần 

tra, tình hình an ninh trật tự ổn định, không phát hiện vi phạm và không xảy ra tình 

trạng đốt pháo nổ trái phép. 

 Lập và đăng ký 01 hồ sơ điều tra cơ bản về phương tiện đặc biệt (pháo, 

con dấu), thường xuyên rà soát, lập danh sách thuộc 04 nhóm đối tượng về pháo 

để chủ động phòng ngừa, đấu tranh. 

 Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã nắm tình hình tuyến 

địa bàn trọng điểm, quản lý đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi sai 

phạm về pháo. Trong kỳ báo cáo chưa phát hiện đối tượng vi phạm. 

2. Đội Quản lý thị trường số 1 

 Đã chủ trì, phối hợp với Công an tăng cường công tác kiểm tra, tuyên 

truyền các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, chú ý các địa bàn trọng điểm, 

khu vực bãi xe, ga tàu, kho hàng, các chợ trung tâm thương mại, cửa hàng kinh 

doanh… Chủ động tăng cường tuyên truyền kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

hoạt động, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ.   

3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 
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 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị 

động viên cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, phối hợp tuần tra, kiểm soát, thực hiện phương án đảm bảo ANTT trên địa 

bàn thành phố, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022, 

đặc biệt là tổ chức phối hợp bắn pháo hoa và đảm bảo ANTT đêm giao thừa; 

tuần tra để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng sử dụng trái 

phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng được giao. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên CSHCM thành phố 
 Đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến cho toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên hiểu và 

nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định trong quản lý, sử 

dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt là dịp 

trước Tết Nguyên đán 2022. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết 

tự giác chấp hành tốt các quy định của nhà nước, các nhà trường phải lấy tiêu 

chí không vi phạm các quy định về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

Luật giao thông đường bộ, đường sắt cho các học sinh nắm và chấp hành quy 

định pháp luật, phòng ngừa vi phạm.  

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

  Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, xây dựng các 

tin bài phản ánh về công tác phòng, chống các sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ, các văn bản pháp luật liên quan, tác hại của việc sử dụng 

pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã tuyên truyền 14 buổi, thu hút trên 

14.000 lượt người nghe; treo 35 băng zôn, 85 khẩu hiệu, 400 áp phích, 25 pa nô 

tại các trực đường chính trên các đường phố, nơi công cộng, phát tờ rơi có nội 

dung, hình thức tuyên truyền sinh động phù hợp, nâng cao nhận thức pháp luật 

cho nhân dân. 

6. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác 

Đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng chức năng của đơn vị, phối hợp 

tuyên truền, xử lý các hành vi sai phạm về pháo, gắn với thực hiện quản lý VK, 

VLN, CCHT trong cơ quan, đơn vị và nhân dân; phối hợp điều tra, giải quyết 

các vụ việc liên quan vi phạm về pháo nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho 

cán bộ, nhân dân về phòng chống pháo và các vi phạm pháp luật khác. 

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 Đã tập trung chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở triển khai có hiệu quả công tác 

phòng chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn; các đoàn thể, khối phố, 

thôn bản, phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức tuyên truyền về phòng chống 

các hành vi sai phạm về pháo; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chỉ đạo lực lượng dân 

quân, Bảo vệ dân phố, tổ chức, đoàn thể phối hợp giữ gìn đảm bảo ANTT, 

không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép, các vi phạm về pháo, vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đêm Giao thừa đã xây dựng Phương án, bố trí, 



 

 

4 

triển khai tại 85 tổ với 592 lượt lực lượng Cơ sở tham gia tuần tra, đảm bảo 

ANTT, phòng chống pháo nổ. 

Xây dựng phương án, bố trí lực lượng gồm Công an, Bảo vệ dân phố, Dân 

quân, Đoàn Thanh niên tham gia tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, phòng 

chống đốt pháo nổ tại các nghĩa trang dịp Tết Thanh minh, bố trí 78 tổ với 389 

lượt Cán bộ chiến sỹ, BVDP, Dân quân, Đoàn thanh niên tham gia. Qua đó, 

trong 6 tháng đầu năm không xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về pháo và 

không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép. 

Vận động 01 hộ gia đình tự giác giao nộp 03 dây pháo tép (loại 300 quả).  

 III. ĐÁNH GIÁ  

 1. Ưu điểm 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thành phố đã tổ 

chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về phòng chống các 

hành vi sai phạm về pháo, VK-VLN-CCHT năm 2022; đặc biệt chỉ đạo lực 

lượng Công an, Quân đội, QLTT... triển khai có hiệu quả đợt cao điểm về phòng 

chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với công tác quản lý VK, VLN, CCHT 

dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2022; các lực lượng, cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, quản lý VK, VLN, CCHT trên địa bàn; làm tốt 

công tác tuyên truyền pháp luật về pháo, VK, VLN, CCHT; triển khai các 

phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát phòng 

ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT đêm giao thừa, không để 

tình trạng đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn. 

Công an thành phố đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu cho BCĐ thành 

phố trong công tác phòng, chống pháo, thường xuyên trao đổi thông tin phối kết 

hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, ngành chức năng có liên quan trong công tác 

tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT.  

BCĐ các phường, xã thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức triển khai, 

thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, 

phương án bố trí lực lượng cơ sở tham gia tuần tra, đảm bảo ANTT trong các 

dịp Lễ, Tết, Lễ hội diễn ra trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Hạn chế: Công tác tham mưu cho BCĐ trong công tác kiểm tra, đôn đốc 

cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời; kết quả phát hiện xử lý vi phạm về pháo của 

một số phòng, ban, ngành liên quan thấp; công tác báo cáo thống kê của một số đơn 

vị chưa kịp thời, không báo cáo gây khó khăn cho công tác tổng hợp chung. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO 

 1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng 

thực hiện nghiêm túc các chương trình, Kế hoạch của BCĐ tỉnh về phòng chống 
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các hành vi sai phạm về pháo gắn với công tác thực hiện quản lý VK, VLN, 

CCHT năm 2022.  

 2. UBND các phường, xã thường xuyên chủ động nắm tình hình địa bàn, đối 

tượng tập trung chỉ đạo Công an các phường, xã xây dựng phương án đảm bảo trật 

tự địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với hành vi sai phạm về pháo; VK, VLN, CCHT 

trái phép; vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả. 

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng chống pháo, Nghị định số 137/2020/CP về phòng chống pháo; các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa tố giác tội phạm, 

các hành vi vi phạm pháp luật, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT. 

4. Công an thành phố tiếp tục làm tốt vai trò thường trực chủ động tham 

mưu cho Ban chỉ đạo tổng kết, triển khai kế hoạch phòng chống các hành vi sai 

phạm về pháo, VK, VLN, CCHT năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất khen 

thưởng kịp thời theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo 

về Ban Chỉ đạo tỉnh./. 

  
 

 Nơi nhận:                                                            
- UBND tỉnh (báo cáo);                                                             

- TT BCĐ (Công an tỉnh); 

- VP UBND tỉnh; 

- TT thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT,  PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- CT UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- Lưu: VT, CATP. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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