
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p  - Tir do - fTnh phüc 

So: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày 07 tháng 9 na/n 2020 

KE HOACH 
Phông, chông các hãnh vi vi phim v pháo triró'c, trong 

Va sau Têt Nguyen dan Tn Sü'u nàm 2021 

Thirc hin Kê hoch s 485/KH-UBND ngày 27/8/2020 cüa liJy ban nhân dan 
tinh Ngh An ye phOng, chông các hành vi vi phm ye pháo trnc, trong và sau Têt 
Nguyen dan Tan Süu närn 2021, Uy ban nhân dan thj xà Cüa Là ban hành K hotch 
triên khai thuc hiên nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Chü dng trin khai kjp thai, dng b, quyt lit các giài pháp nhrn huy 
dng süc mmnh cüa cà h thông chinh trj và toàn dan tharn gia phông ng1ra, phát 
hin, dâu tranh, ngän chtn và xü l nghiêm các hành vi nhp lu, san xuât, buôn ban, 
tang trü, sü dçing trái phép các loi pháo, gop phân dam báo ANTT, phic vi nhân 
dan vui Têt, don xuân Tan Sü'u nArn 2021 an toàn, lành mtnh. 

2. Thông qua vic thirc hin k hoch phàng, cMng các hành vi vi phm v 
pháo kjp thai phát hin, chân chinh nhüng so hi, thiêu sot trong cong tác quân l 
nhà nuàc ye vu khI, 4t lieu nO nói chung, cOng tác quân 1 pháo nói riêng. 

3. Các phOng, ban, co quan doàn th cp thj xä; UBND các phuông phâi xác 
djnh cOng tác phOng, chOng các hành vi vi phm ye pháo là nhim vi thuô'ng xuyên, 
lien tc cüa Co quan, don vi mInh; can t.p trung triên khai, chi dto thirc hin nghiêm 
tüc, hiu qua các nhim vii duçc giao. Phân dâu lam giãrn tinE trng nhp 1u, san 
xuât, mua ban, vn chuyên, tang trtt, sir diing trái phép các 1oi pháo truâc, trong và 
sau Têt Nguyen dan Tan Süu nãm 2021, nhât là tinh trng dOt pháo trái phép trong 
dêm Giao thüa. 

II. TUYEN, DIA  BAN, DOI TU'QG TRQNG DIEM 

1. Tuyen, dia bàn 

- Tuyen bin: Gang Caa Lô, Cira HOi. 

- Tuyé'n duông b: Duing 535 Vinh - Cira HOi, Duô'ng yen song Lam, Duô'ng 
Nam Cam - Cira Là và Qu6c lO 46 Vinh - Cira Là. 

- Da  bàn tryng dim: 07/07 phuing trong thj xã. 

2. Doi tu'çrng 

- Các di tuç'ng trong các duOng day, nhóm nhp lu, buOn ban trái phép các 
loti pháo, thuôc pháo 

- Các di tuçrng dà có tin an, tin sir v hành vi nhp lu, san xut, buôn ban, 
tang trtt, van  chuyên, sü dicing trái phép các loti pháo. 
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- S di tuçlng là thanh thiu niên, h9c sinh, sinh viên các truô'ng h9c i 
biu hin san xut, mua ban, tang trü, st'r ding trái phép các loti pháo. 

- Các chü phuGng tin, ngii?i diu khin phuang tin trên duing b, du'à'rt g 
thüy CO khà nãng, diêu kin, biêu hin nghi van hot dng mua ban, vn chuy 
pháo trái phép, nhât là dôi vài các chü phu'Gng tin thuing xuyên qua 1ti khu vic 
càng bin và cãc tuyên, dja bàn tr9ng diem. 

III. NQI DUNG, BI1N PHAP TRIEN KHAI 

1. Tiêp tjc quán trit, trin khai thirc hin nghiêrn tüc, hiu qua các van bin 
chi dio cüa Trung ucmg, Tinh üy, UBND tinh, Thj üy dôi vâi cong tác phOng, chôig 
các hành vi vi phrn pháp lut ye pháo, trçng tam là: Lut quàn 1, sir dyng vu kil, 
vt lieu n và cong ci h trg nãm 2017; Chi thj so 902/CT-CTg ngày 25/6/2009 cia 
Thu tung chInh phU ye tang cung quãn l vu khI, vt liunô, cong cii ho tr, din 
bào an ninh, trt tir trong tInh hInh mOi; Nghj djnh so 36/2009/ND-CP ngy 
15/4/2009 cüa ChInh phü ye quãn l, sü diing phao; Chi thj so 06/CT-UBND ngy 
23/4/20 18 cüa Chu tjch UBND tinh ye vic "tang cu6ng cOng tác quãn 1, sir diin, 
vn dng giao np vu khI, vt 1iu nO, cong ci ho trçY trên dja bàn tinh Ngh An",. 

2. Chii tr9ng di mâi ni dung, da dtng hóa hInh thirc, phuang pháp tuy n 
truyên, phô biên các quy djnh cüa pháp 1u.t ye cam san xuât, nhp khâu, buôn b i, 
tang trü, vn chuyên, si:r diing trái phép các 1oi pháo sâu rng trong nhân dan, nLt 
là các dôi tucYng thanh, thiêu niên, hgc sinh, sinh viên. Trong do, chü tr9ng tang thii 
luc)'ng tuyên truyên trên các phucing tin thông tin di chüng, tuyên truyên km dng 
tui các dja bàn, dôi tucYng tr9ng diem... DOng thai, nhân rng guong "ngui tot viêc 
tot", kjp thi biêu ducing, khen thuâng các tp the, ca nhân cO thành tIch xuât srLc 
trong phOng, chông các hành vi vi phm pháp 1ut ye phao. 

Chñ : Qua trInh t chirc các hot dng tuyên truyn, ph bin pháp lut cin 
cp nht mt so van bàn mi lien quan den cOng tac quân l, sü diing, xü l các hàh 
vi vi phm ye pháo nhu: B lut hlnh sir nam 2015 (co hiu lirc thi hành ngy 
01/01/2018)... 

3. Phát dng phong trào toàn dan báo v ANTQ, gn vâi cOng tac phOrg, 
chông cac hành vi vi phm ye pháo. To chuc k cam kêt tir giác chap hành các quy 
djnh cüa pháp luat  ye cam san xuât, nh.p khu, buôn ban, tang trr, van chuyn, sü 
diing trái phép cac 1oi pháo. Rà soát, 1p danh sách các truO'ng hçp vi phim d ciü 
dng giáo diic, ran de phông ngra tái vi phm. Tranh thu sir dông tInh, üng h cita 
cac chuc sac, chuc vic trong tOn giao dê vn dng giáo dan khOng vi phm 1in 
quan den pháo. Thông báo cOng khai nhUng tru&ng hp vi phrn ye phao den c Ic 
trung h9c, cci quan, don vj cOng tac, chinh quyên noi Cu trü yà cac phuong tin 
thông tin di chüng. 

4. Tp trung 1irc 1ung, trin khai dng b các bin pháp nghip vii nm titth 
hInh, kjp thi phát hin, bat giü, dieu tra lam rO cac hành vi vi phm v pháo, xü [ 
nghiêm theo quy djnh cüa phap 1ut. Kjp thñ dua ra truy t, xét xü luu dng mt :; 
vii an dien hinh nhãm giao diic ran de, phOng ngiira chung. 



5. Thành 1p các doàn kirn tra lien ngành phi hçp kim tra hành chInh các 
chçi, dti 1 ban si, ban lé tp hóa, các diem t.p kêt i ben Xe, càng bin, ci:ra 1ich... 
nhàm phát hin, thu giü, xü l nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1uQt các dôi tuçing vi 
phtm ye pháo. 

6. Bão v an toàn các hott dng bn pháo hoa trên dja bàn (nu co) theo quy 
djnh tti Diêu 7, Diêu 8 Nghj djnh 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa ChInh phü. 
Kiên quyêt xü 1 các truô'ng hcp lci dçing vic bàn pháo hoa de san xuât và sü diing 
trái phép các 1oü pháo. Kiêm soát chat chê và có bin pháp xü l nghiêm theo quy 
djnh cüa pháp lut dôi vói các trung hçp sü dçing các san phâm nhu: pháo hoa l 
hi, pháo trang trI, các san phâm phát tin hiu ánh sang, màu sac, am thanh dung 
trong các hot dng vAn hóa, vAn ngh không gay tiêng no. 

7. Tp trung kim soát chat chê tuyn bin (nht là tii các cãng, cira l?ch),  tti 
các khu vuc ben Xe, chçi, khu virc kinh doanh mua ban tp trung dông nguñ dê phát 
hin, XIS l, ngAn ch.n hoat dng nhp 1u, san xuât, buôn ban, tang trir, si:r diing trái 
phép các loai pháo. 

Khi phát hin, bt gifl các di tucrng si:r diing pháo trái phép (k cà thai khc 
giao thüa) phãi cüng cô ho so', tài 1iu cht ch dê xem Xét xü 1 hInh sr ye ti "gay 
rôi trt tr cong cong", kiên quyêt áp diing bin pháp ngAn chtn tm giü, tm giam 
dôi vâi nhüng dOi tucYng (khi có dü diêu kin) dé rAn de, phông ngüa chung. 

IV, PHAN CONG NHIM VJ 

1. Cong an thi xã 

- Chü trI, phôi hçp Don Biên phông Ci:ra kh.0 cãng Cüa LO — Bn Thüy, Chi 
cic Hãi quan thj Xã, Di Quán l thj trumg s 2 diu tra, trit phã các duô'ng day, 
nhóm san xu.t, buôn ban, vQ.n chuyn, tang trcr, si:r ding trái phép các loti pháo. L.p 
h so d nghj xü l nghiêm các d& tuçlng vi phtm theo quy djnh cüa pháp lutt. 

- Chi dto cOng an các phuà'ng tIch circ tham muu cp üy, chInh quyn dja 
phuo'ng, phi hçip các lirc hxçing, ngành chüc nAng t chtrc t& các hoit dng tuyen 
truyn phOng, chng các hành vi vi phm v pháo. 

- Tang cuing tu.n tra vu trang, tun tra kim soát giao thông trên,  các tuyn, 
dja bàn tr9ng dim, tti các ben Xe, chc d phát hin, XÜ l nghiêm các dôi tirçng có 
hành vi buôn ban, vn chuyên trái phép các 1oti pháo. 

- Phi hçip Ban chi huy Quân sir thj Xã, cac don vj lien quan bâo v an toàn 
cac hot dng b.n pháo hoa (nu co) theo quy djnh tti Diu 7, Diu 8 Nghj djnh s 
36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa ChInh phü. 

- Chü trI theo dôi, don dc, kim tra vic trin khai thrc hin K hotch nay và 
lam tt cong tac tng hçp tmnh hInh, kt qua thrc hin báo cáo UBND tinh, Thj üy 
theo quy djnh. Kjp thai d xut biu duo'ng, khen thu&ng các tp th, cá nhân có 
thành tich Xuât sc và phê binh cac don vj, dja phuang thc hin kern hiu qua. 
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2. Don Biên phông Cü'a khãu Cãng Cü'a Lô — Ben Thfly: PhOi hcp vâi C:ii 
cic hài quan thj xã, Di Quàn 1 thj truàng so 2 tiên hành kiêm tra, kiêm soát,giá: 
sat các dôi tuqng, phuo'ng tin thu'ng xuyên qua 1ii trên biên và dumg b dê pht 
hin, bat gitr, xir 1 các dôi tung v.n chuyên, nhp 1u các 1oii pháo qua durig 
bin, thr?yng b vào dja bàn. 

3. Ban Chi huy quail s1r thjxä: Chü tn, pMi hçp vOi các don vj lien qutn 
bâo v an toàn tuyt dôi các diem bàn pháo hoa (neu co) trong dêm Giao thüa. Phd 
hçTp tuyên truyn vn dng nhân dan chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut ye qu L 

1 và sü diing pháo; quàn l chat chê các 1oi vu khI, vt 1iu nO theo chirc näng. 

4. Di Quãn 1 thj tru'ông si 2: Phi hçip COng an thj xä, Dn Biên phOrtg 
Cüa khâu Càng Cüa Lô — Ben Thüy tang cithng kiêm tra, giám sat khu virc cãri 
biên, chü dng phát hin, bat gii), xir 1 các dôi tuçlng có hot dng nhp khâu tr:d 
phép các 1oi pháo. 

5. Phông Kinh tthj xã: Ph& hgp 1irc lucmg Cong an thj xã tang ci.thng côrg 
tác quail 1, kiêm tra, kiêm soát trên các tuyên v.n chuyên hang hóa, CáC co 51 kir.h 
doanh, cac chçi... dê kjp thai phát hin, bat giü, xü 1 cac dôi tuçlng v.n chuyê i, 
buôn ban, tang trü CáC 1oi pháo. 

6. Phông Giáo diic và Dào tio thi xa 

- T chirc, hung dn thrC hin các hoit dng tuyên truyn, ph bin giáo dye 
pháp 1ut ye các hành vi vi phm ye pháo cho di ngü giáo viên, h9c sinh, sinh viêTi 

và to chirc k cam kêt không vi phm các quy djnh ye san xuât, mua ban, tang trE', 
vn chuyên và sü dung trái phép các 1oii pháo. 

- Phi hçp vci co quan chirc näng, chInh quyn dja phuong xr 1 nghiêm CáC 

trung hçip vi phim lien quan den pháo, dua vào tiêu chI dánh giá thi dua, xep loii 
hnh kiêm trong các trung hpc. 

7. Phông Van hóa — Thông tin thl xa 

- Tang cuà'ng cOng tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa pháp 1ut d i 
vri viéc cm và tác hi cüa các hành vi san xut, buOn bàn, vn chuyn, tang trct, s 
diing trai phép các loii pháo. 

- Chü dng phOi hccp xây dirng các tin, bài, phóng sir v cOng tác phOng ngü, 
du tranh các hott dng vi phirn v pháo trên dja bàn cüa the co quan chirc nän. 
Qua do, kjp thai biu duong guo'ng "nguO'i tt, vic tot" cüa các tp the, ca nhân c 
thành tIch xut SC tnong cong tác phOng ngi.'ra, du tranh, ngàn chn các hành vi 
phtm v pháo; len an, phê binh các trung hp vi phrn yà dua tin kjp thôi các vu au 
din hinh d tuyên truyn, ran de ti phm. 

8. Vin kiêm sat nhãn dan thj xã, Tôa an nhân dan thj xä 

- Thrc hin nghiem tüc, hiu qua Hung dn lien ngành sO 2153/HDLN-CA-
VKS-TA ngày 09/12/2016 cüa Cong an tinh, Vin kiem sat nhân dan tinh, Tôa á 
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nhân dan tinh v huâng dn xü 1 hành vi san xut, mua ban, vn chuyn, tang trü 
trái phép pháo no và thuôc pháo. 

- Phi hçTp vâi Cong an thj xà chgn các vi an dim lien quan dn pháo d kjp 
thai dua ra truy to, xét xü 1uu dng ti the dja bàn trçng diem, nhàm tuyên truyn, 
giáo diic, ran de, phOng ngüa ti phirn. 

9. Phông Tài chInh — K hoch thj xä: Phi hcip vri Cong an thj xà d xut 
UBND thj xà h trç kinh phi cho các co quan, ban, ngành thrc hin k hotch nay. 

10. Uy ban Mt trn To Quc thj xä và các to chi1c doàn th 

- Uy ban Mt trn To Quôc thj xã: Tang cung chi do các t chüc thành 
viên thrc hin cuc vn dng toàn dan k cam kêt không vi phtm các quy djnh cüa 
Nhà nuâc ye quán l pháo. Vn dng nhân dan chü dng phát hin, dâu tranh, to 
giác các to chirc, cá nhân có hành vi san xuât, mua ban, vn chuyên, tang trtr, sü 
ding trái phép các loti pháo gän vâi cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dmg 
nông thôn mái và do thj van minh". 

- Doàn Thanh niên thj xã: Chi do các t chi'rc co s doàn trin khai quyt 
lit cOng tác tuyên truyên các chü trucing, chInh sách cüa Dàng, Nhà nuóc ye quán 19 
pháo trong nhân dan. To chüc cho doàn viên, tharth niên k9 cam kêt không tharn gia 
hotc thrc hin các hành vi vi phtm ye pháo. 

- Hi lien hip phti nil' thj xã: Thu&ng xuyên giáo dic và vn dng ngui 
than trong gia dInh chap hành nghiêm các quy djnh cüa pháp lut ye cam san xuât, 
mua ban, tang trü, vn chuyên, sü d11ng trái phép các loi pháo, dc bit không dOt 
pháo dêm Giao thira. 

11. UBND các phtrô'ng 

- Co k hoch huy dng cá h tMng chInh trj thirc hin nhirn vii phOng ngüa, 
du tranh chông các hành vi nhp l.u, san xuât, buOn ban, tang trt, sü diing trái phép 
các 1oti pháo truó?c, trong và sau Têt Nguyen dan Tan Siru narn 2021. Trong do can 
phân cOng nhim v1i quãn 19 dja bàn và gàn trách nhim ci the cho tüng ban ngành, 
doàn the co s. 

- Tip tiic quán trit, trin khai tMrc  hin nghiem tüc, hiu qua các van bàn chi 
do cüa Trung uong, Tinh üy, UBND tinh, TM üy dOi vi cong tác phOng, chOng các 
hành vi vi phtm pháp 1ut ye phao, trçng tarn là: Lut quàn 19, sü ding vu khi, vt 
lieu no và cong cii h trg näm 2017; Chi thj so 902/CT-CTg ngày 25/6/2009 cüa Thu 
tuâng chinh phü ye tang cumg quàn 19 vu khi, vt lieu no, cOng ci ho trcy, dam báo 
an ninh, trQ.t tir trong tInh hInh mâi; Nghj djnh sO 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 
cüa ChInh phü ye quàn 19, sir ding phao; Chi thj so 06/CT-UBND ngày 23/4/2018 
cüa Chü tjch UBND tinh ye vic "tang crning cOng tác quàn 19, sir diing, v.n dng 
giao nôp vU khi, vt lieu no, cOng cii ho trçY trên dja bàn tinh Ngh An", 

- Dy manh  cOng tác tuyên truyn, pM bin các quy djnh cUa pháp lut v 
cm san xut, nhp khu, buOn ban, tang trU, v.n chuyn, sU dung trái phép các loi 
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pháo sâu rng trong nhân dan, nht là các di tuçYng thanh, thiu niên, h9c sinh, siith 
viên. Trong do, chü tr9ng tang thai luçmg tuyên truyn trên các phuGng tin thô ig 
tin dii chüng, tuyên truyn h.ru dng ti các dja bàn, di tuçmg tr9ng dirn... : ig 
thai, nhân rng gucmg "ngui tht vic kjp th?ii biu ducrng, khen thithng các tip 
th& Ca nhân có thành tIch xut sc trong phông, chng các hành vi vi phm pháp hi 

v pháo. Qua trinh t chirc các hot dng tuyên truyn, ph bin pháp 1ut cn c 
nhtt mt s van bàn mói lien quan dn cong tác quàn l, si~ diing, xü l các hành vi 
vi phim v pháo nhu: Lut Quân l, sü drng vu khI, vt 1iu n và cong cii h ti g 
näm 2017 (co hiu lirc tir ngày 01/7/2018); B 1u.t hInh s1r näm 2015 (co hiu 1irc 1ii 

hành ngày 01/01/2018). 

- Chi do trin khai có hiu qua v cong tác phát dng phong trào toàn dn 
bão v ANTQ, gn vói cong tác phOng, chng các hành vi vi phirn v pháo. T chti c 
k cam k& tir giác chp hành các quy djnh cüa pháp lutt v cAm san xut, nhi p 
khu, buôn ban, tang trr, vn chuyn, sü diing trái phép các loi pháo. Rà soát, l p 
danh.sách các trmmg hçip vi phm d chü dng giáo dic, ran de phông ngüa tái 'i 
phtm. Thông báo cong khai nhüng tnthng hçp vi phtm v pháo dn các truô'ng h9 
cci quan, don vj cong tác trên dja bàn và qua h tMng phát thanh cüa phumg. 

- Trin khai thàñh 1p các to cOng tác gôm Cong an phu?rng, phung dci, Ban 
bão v dan ph&.. tin hành kim tra hành chInh các chç, di i2 ban si, ban lé tap hóa, 
các dim tp kt a bn Xe, câng bin, cüa ltch... nhm phát hin, thu giu, N 
nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut các di tuqng vi phtm v pháo. T chIrc tuyêii 
truyn, vn dQng, tp trung kim tra tn các gia dInh, kMi, óm d 4n dng nhãii 
dan giao np các loi pháo. Tang cuang tun tra, kim soát phát hin, xü l các hànli 
vi vi phtin v pháo ti các dja bàn tr9ng dim, phüc ttp vi phtm v pháo. Can c .r 
yêu cAu cong tác phOng, cMng pháo d t chüc l ra quân tuyên truyn, du trani 
phOng, chng pháo trên dja bàn quân l. 

- Trong dêm Giao thira phài có k hoch huy dng ti da các 1irc luçin 
phucmg tin tham gia cong tác tun tra khép kin dja bàn; tuyén truyn v.n dng nhai 
dan chap hành nghiêrn các quy djnh v pháo, 4n dng qutn chüng nhân dan gia: 
np pháo; d.0 tranh bat giu, xü l nghiêm cãc hành vi vi phm v pháo. 

V. TO CHUC THVC HIN 

1. Thô'i gian thirc hin K hoich: Tr ngày 01/09/2020 dn 26/02/2021 va 
chia lam 02 dcit: 

- Dçt 1: Tü ngày 0 1/09/2020 den ngày 05/01/202 1. 

- Dçt 2: Tü ngày 06/01/2021 den ngày 26/02/2021. 

2. Các phông, ban, doàn the cap till, UBND các phuô'ng xay dimg k 
hoch, t chrc trin khai thrc hin nghiêm tCic, gui k hoch v UBND thj xä (qua 



TM. U BAN NHAN DAN 
CH TICH 

. 

'I 

Cong an thj xã) trurc ngày 20/9/2020. Báo cáo kt qua so kt dçit 1 (truâc ngày 
06/01/2021); tng k& thrc hin K hoch (truâc ngày 27/02/2021) và báo cáo các 
vii vic dt xut gui v UBND thj xä (qua Cong an thj xã) d tng hçp. 

3. Kinh phi dam bão 

- Ctp thj: Trên Co si d nghj cüa Cong an thj xã, PhOng Tài chInh thm djnh 
trInh UBND thj xA h trçY kinh phi cho các Co quan, ban, ngành thirc hin. 

- Cp phithng: UBNID các phuing can di ngân sách dja phuong phiic vi hiu 
qua vic trin khai thirc hin K hotch nay. 

Yêu cu CáC co quan, ban, ngành, doàn th c.p thj và UBND các phuing trin 
khai thrc hin nghiêm tue. Qua trInh thirc hin nu Co khó khän, vung mac, báo 
cáo v UBND thj xã (qua Cong an thj xã) d dUcYC huo'ng d 

Ncri nhin: 
- UBND Tinh Ngh An; 1 
- Cong an tinh Ngh An; - (dé báo cáo) 
- iT Thi üy- HDND Thi xã; J 
- Các d/c Phó Chü tich UBND thj xa (d chi dao). 
- Thu truöng các c quan, ban, ngành, - 
- Chü tjch UBND các phuô'ng, t/h) 
- Các co quan, doanh nghip, truing hoc, .J 
- Luu: VT, CA. Doãn Tiên Dung 
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