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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo thành phố Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng pháo;  

  Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình 

số 124/TTr-CATP ngày 22/01/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

thành phố Lạng Sơn gồm các đồng chí có chức danh sau: 

 1. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn – Trưởng ban; 

 2. Đồng chí Trưởng Công an thành phố – Phó trưởng ban; 

 3. Đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố phụ trách công tác QLHC – Ủy 

viên thường trực; 

 4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - Ủy viên; 

 5. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Ủy viên; 

 6. Đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố - Ủy viên; 

 7. Đồng chí đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 - Ủy viên; 

 8. Các đồng chí Chủ tịch UBND 5 phường, 3 xã - Ủy viên; 

 9. Mời đ/c Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố - Ủy viên; 

 10. Mời đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố - Ủy viên; 

 11. Mời đ/c Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn - Ủy viên; 

 12. Mời đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố - Ủy viên. 

 Điều 2: Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thành phố 

Lạng Sơn có nhiệm vụ: 

 - Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, huy động các cấp, các ban, ngành, 

đoàn thể và UBND các phường, xã tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, 

tuyên truyền, đấu tranh, xử lý với các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 
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 - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi sai phạm về pháo theo 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn. 

 - Thường trực Ban chỉ đạo (Công an thành phố Lạng Sơn) giúp việc Ban chỉ 

đạo thành phố tổng hợp, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết tình hình kết quả thực 

hiện phòng, chống pháo; hàng năm xây dựng kế hoạch, phương án công tác phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và 

Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. 

 - Theo dõi, đề xuất khen thưởng; xử lý nghiêm các trường hợp tập thể, cá 

nhân vi phạm các quy định pháp luật về pháo. 

 Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; thủ trưởng các cơ quan, 

phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 Quyết định này thay thế Quyết định số 5825/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 

của UBND thành phố./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Văn phòng UBND tỉnh;   

- TTBCĐ tỉnh (CA tỉnh); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CVNC; 

- Lưu VT.                                                                                                                    

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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