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KẾ HOẠCH
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 2021
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh
Lạng Sơn về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện quy định về
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Sau đây viết tắt là VK, VLN,
CCHT) năm 2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thành
phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung trọng tâm sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp
của các lực lượng và quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi sai
phạm về pháo, quản lý VK, VLN, CCHT.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng pháo; nắm bắt thông tin phản bác các quan điểm sai trái về những quy định
của Nghị định.
3. Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng
ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn bán,
vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN,
CCHT, giữ vững ổn định về an ninh, trật tự, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
các Lễ hội Xuân, Tết Thanh minh năm 2021.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thành phố
Là đơn vị thường trực có trách nhiệm chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo
phòng chống các hành vi sai phạm về pháo thành phố triển khai thực hiện Kế
hoạch này và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống các hành vi sai
phạm về pháo, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Xây dựng kế hoạch mở đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự
đô thị, phòng chống cháy nổ, buôn lậu, gian lận thương mại đảm bảo an ninh trật
tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và dịp Lễ hội Xuân, Tết thanh
minh năm 2021.
Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai
phạm về pháo, VK, VLN, CCHT, trọng tâm là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của
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Chính phủ thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP; gắn với nội dung Luật số
14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử
dụng VK, VLN, CCHT, những hậu quả và chế tài xử phạt đối với hành vi tàng trữ,
sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT để nhân dân nắm và tự giác
chấp hành. Phối hợp tổ chức Lễ ra quân, diễu hành tuyên truyền đảm bảo an ninh
trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu; cấp phát tài liệu tuyên truyền về pháo.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội Xuân.
Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã nắm chắc tình hình, kết hợp sử
dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra
hành chính công khai, kịp thời phát hiện các đường dây, tụ điểm, cơ sở, cá nhân có
hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các loại pháo; rà soát, gọi hỏi răn
đe số thanh thiếu niên hư, đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao sai phạm về
pháo, số công dân đi Trung Quốc lao động về quê ăn Tết đem theo pháo về sử
dụng; cấp phát tờ rơi tuyên truyền. Lực lượng Công an các phường, xã chủ động
tham mưu cho chính quyền cơ sở, phối hợp với tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh
ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sai phạm về pháo, đồng thời xây dựng
phương án, huy động lực lượng được Công an tỉnh tăng cường, phối hợp với lực
lượng Quân đội, lực lượng cơ sở lập thành các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, chốt
giữ các điểm có thể xảy ra đốt pháo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép, để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.
Phối hợp, thống nhất với cơ quan tư pháp cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều
tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng có hành vi sai phạm về pháo, VK,
VLN, CCHT; lựa chọn một số vụ án điểm để xét xử lưu động nhằm mục đích giáo
dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố
các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động bắn pháo hoa theo
quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; chỉ
đạo Tổ PCCC đảm bảo lực lượng thường trực có phương án phòng ngừa, phối hợp
khi có sự cố cháy nổ, nhất là điểm bắn pháo hoa, các điểm vui chơi công cộng.
2. Đội Quản lý thị trường số 1
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 kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động, buôn bán,
vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT.
3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Công an, UBND
các phường, xã 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 Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là đêm giao
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thừa để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép
các loại pháo, VK, VLN, CCHT. Chỉ đạo lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan
đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bắn pháo hoa Đêm giao thừa; quản lý chặt chẽ
các loại VK, VLN, CCHT theo chức năng.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM thành
phố; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên,
đoàn viên, thanh niên về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn
bản pháp luật khác để cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, chi hội phụ
nữ các cấp hiểu và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định
trong quản lý, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT. 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, VK,
VLN, CCHT, Luật giao thông đường bộ, đường sắt, để làm tiêu chuẩn đánh giá,
bình xét thi đua hàng năm.
Đoàn thanh niên Cộng sản HCM thành phố chỉ đạo các chi hội đoàn các
phường, xã thành lập các Tổ thanh niên xung kích, phối hợp với lực lượng Công
an, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố... tổ chức tuần tra các địa bàn, khu vực trọng
điểm để phòng ngừa hành vi đốt pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán, lễ hội
Xuân và Tết Thanh minh trên địa bàn.
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo các chi hội viên tuyên truyền, quản
lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
5. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố
Phối hợp với Đài phát thanh, báo đài địa phương tăng cường tuyên truyền
pháp luật về pháo, VL, VLN, CCHT trước Tết Nguyên đán; tập trung về Nghị định
số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; 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, VK, VLN, CCHT, các văn bản pháp luật liên quan,
tác hại của việc sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; treo băng zôn, khẩu hiệu trên các
đường phố, nơi công cộng, phát tờ rơi có nội dung, hình thức tuyên truyền sinh
động phù hợp.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Có kế hoạch, lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, thực
hiện công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ tiêu
hủy các loại pháo, VK, VLN, CCHT; phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng
kinh phí của cơ quan đơn vị theo đúng quy định.
7. Ủy ban nhân dân các phường, xã
Tập trung chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của
lực lượng Công an xã chính quy 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
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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 VK, VLN, CCHT.
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. Địa bàn của
đơn vị phường, xã nào không quan tâm chỉ đạo, buông lỏng quản lý, không kiên
quyết ngăn chặn đấu tranh, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép, các vi phạm
về pháo, VK, VLN, CCHT, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã đó phải chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, thành viên phối hợp với các ban, ngành, lực
lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và tích cực đấu tranh,
phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT, làm tốt công tác
động viên, khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng
chống các hành vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT; phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội và các vi phạm pháp luật. Chủ động nhân rộng mô hình, điển hình tiên
tiến tạo lan tỏa tích cực trong xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, xã theo
chức, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện có
hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, Luật về Quản lý, sử
dụng VK, VLN, CCHT; cho ký cam kết phòng, chống pháo gắn với trách nhiệm cụ
thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021. Cao
điểm là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các Lễ hội Xuân và Tết
thanh minh. Các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả năm 2021 về Ban Chỉ đạo các
hành vi sai phạm về pháo thành phố (Cơ quan thường trực Công an thành phố)
trước ngày 16/12/2021 để tổng hợp chung.
3. Giao Công an thành phố là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo thành
phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và có trách nhiệm
tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo, đề xuất khen thưởng theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT BCĐ tỉnh (CAT);
- VP UBND tỉnh;
- TT Thành uỷ;
- TT HĐND TP;
- CT các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, Phòng, ban, ngành, đoàn thể TP;
- CT UBND các phường, xã;
- C, PCVP, CV;
- Lưu: VT, QTM.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Văn Hạnh

