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V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2021 

 

            

        Kính gửi: 
 

                                            

- Các Cơ quan, phòng, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

 

 Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chủ động phòng ngừa tình 

trạng đốt pháo nổ dịp Thanh minh năm 2021 trên địa bàn và quán triệt thực hiện 

Công văn số 58/BCĐ ngày 02/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn. Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm 

về pháo thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng pháo; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 27/11/2021 của 

BCĐ tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ, ngày 12/01/2021 của BCĐ thành phố về 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 

14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2021. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền các hành vi sai phạm về pháo dịp trước Tết Thanh 

minh; các cơ quan, đơn vị chức năng cấp phát tờ rơi, áp phích, tổ chức ký cam kết 

không vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo và các loại vũ khí thô sơ, công 

cụ hỗ trợ; tập trung tuyên truyền, cam kết đối với số thanh thiếu niên hư, quyết tâm 

ngăn chặn, xử lý quyết liệt không để tình trạng đốt pháo nổ dịp Tết Thanh minh trên 

địa bàn. 

3. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các biện pháp 

nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi sai phạm về pháo, nhất là các địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình địa bàn, tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ sử 

dụng pháo; huy động các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý các 

đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Cơ quan điều tra tiến hành 

điều tra, xử lý điểm để răn đe phòng ngừa chung. 



4. Đội Quản lý thị trường số 1 và các đơn vị liên quan: Kiểm tra các kho 

hàng, bến bãi, chợ trung tâm để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về tàng trữ, 

mua bán trái phép các loại pháo trên địa bàn. 

5. Đề nghị UBMTTQ phối hợp với các ban, ngành, lực lượng chức năng tăng 

cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về quản lý sử dụng pháo; gắn với thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

6. UBND các phường, xã: Chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở phối hợp với Công 

an tuyên truyền nhân dân không đốt pháo khi đi tảo mộ. Xây dựng Phương án huy 

động lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát kép kín địa bàn và lập chốt 

tại các tuyến đường, khu vực đường lên các nghĩa trang để kịp thời phát hiện, bắt 

giữ, xử lý kịp thời. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý hành vi đốt pháo nổ trái phép, 

không để xảy ra tình trạng đốt pháo tại các nghĩa trang ảnh hưởng đến an ninh trật 

tự, phòng chống cháy rừng do bất cẩn trong khi tảo mộ. 

7. Các thành viên BCĐ phòng, chống pháo thành phố: Căn cứ tình hình thực 

tiễn, nhiệm vụ được phân công tích cực kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc theo tuyến, 

địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống các hành vi sai phạm về pháo. 

8. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và Ban Chỉ đạo phòng chống pháo các 

phường, xã thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, thường xuyên báo cáo kết 

quả về Ban Chỉ đạo thành phố (qua Công an thành phố) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định (Báo cáo 06 tháng tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

14/6/2021; báo cáo 01 năm 2021 trước ngày 15/12/2021) 

Giao Công an thành phố - Cơ quan thường trực giúp BCĐ phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
 - Như trên;                                                        

 - Các đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP;                              

 - Các thành viên BCĐ thành phố; 

 - Công an, BCHQS thành phố; 

 - C, PCVP, CV; 

 - Lưu: VT. 

  

 

 TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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