
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG CÁC 
HÀNH VI SAI PHẠM VỀ PHÁO 

 
Số:            /UBND-BCĐ 

V/v tổng kết công tác phòng, chống các 
hành vi sai phạm về pháo gắn với  quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 

công tác năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 

     TP. Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 
            Kính gửi:  

                              - Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 
                              - UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-BCĐ ngày 07/12/2021 của Ban Chỉ đạo 
tỉnh Lạng Sơn về tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

gắn với  quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ công tác năm 2022.  

 Để có cơ sở tổng kết năm 2021 và triển khai công tác phòng chống các 
hành vi sai phạm về pháo năm 2022, Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 
tổng hợp báo cáo một số nội dung như sau: 

 1. Đánh giá tình hình công tác chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực 
hiện kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT năm 2021. 
 2. Kết quả về công tác tuyên truyền; đấu tranh, xử lý với các hành vi sai 
phạm về pháo; VK-CCHT-VLN năm 2021 (Nêu số liệu cụ thể về nội dung, hình 

thức tuyên truyền; số lượt người, lượt ca tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các 
hành vi sai phạm; số vụ, số đối tượng, tang vật thu giữ, kết quả xử lý hành 

chính, khởi tố, xét xử điểm…). 
 3. Nhận xét, đánh giá; kiến nghị đề xuất; khó khăn vướng mắc; phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống pháo; công tác quản lý, sử 
dụng VK-VLN-CCHT năm 2022. Đối với nội dung khen thưởng khi có hướng 

dẫn Ban chỉ đạo tỉnh sẽ thông báo sau. 
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể gửi Báo cáo về Ban chỉ đạo (qua 

Cơ quan thường trực Công an thành phố) trước ngày 14/12/2021  để tổng hợp 

báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- CPVP, CVTH-NC; 
- Lưu: VT, CA TP.   

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND                                                                            

Nguyễn Văn Hạnh 
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