UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
THI XA CIIA LO
TJc Ip - Ttr do - HnIi phile
So: 161/KH-UBND

Cz'a Ló, ngày02tháng 12 nám 2020

KE HO4LCH
Tuyên truyn phông, chông các hành vi vi phtm ye pháo djp lê Noel,
Têt Duong ljch và Tét Nguyen dan Tan Sü'u nãm 2021
Thirc hin Ké hoich so 485/KH-UBND ngày 27/8/2020 cüa UBND tinh
Ngh an; K hoach s 1 183/KH-CAT-PV01-PCO6 ngày 02/9/2020 cüa Giám dc
Cong an tinh Ngh An v Phông, chng các hânh vi vi phtrn v pháo tru'O'c, trong và
sau Tét Nguyen dan Tan Siru närn 2021; Kê hoach s 3621 /KH-CAT-PCO6-PVO 1
ngày 28/11/2020 cüa COng an tinh Ngh An ye tuyên truyn phông, chông các hành
vi vi phirn v pháo djp L Noel, Têt Du'o'ng ljch và Têt Nguyen dan Tan Sü'u nãrn
2021. UBND thi xã Ciira Lô ban hành kê hoach triên khai thuc hiên v viêc tuyén
truyn phông, chng các hành vi vi phtm v pháo nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU:
1. Tp trung chi dio trin khai dng b, toàn din các bin pháp tuyên
truyn phông, chng các hành vi vi phrn v pháo dip 1 Noel, Tt Diiong ljch
và Tt Nguyen dan Tan Siru nàm 2021, tiêp tiic tao sr chuyn biên tIch crc tü
thü'c ti giác dn hành dng chip hành các quy djnh c11a pháp 1ut v quán 1, sü
dung pháo; vn dng nhân dan phát hin t giác, ti.r nguyen giao np pháo bang
nhiêu hInh thirc phi hç'p, gop phn thirc hin có hiu qua K hoach s 485/KHUBND ngày 27/8/2020 cüa UBND tinh Ngh an ye Phông, cMng các hành vi vi
phm v pháo truc, trong và sau Tét Nguyen dan Tan Siiru näm 2021; K hoach
242/KH-UBND ngày 12/5/2020 cüa UBND tinh ye tong kiêm tra, m dyt cao
dirn van dng toàn dan giao np và du tranh vOi ti phrn, vi phrn pháp 1ut
v vu khI, vt 1iu n& cOng cit h trçi trên dja bàn tinh Ngh An närn 2020; K
hoch s 103/KH-CAT-PCO6-PV01 ngày 25/3/2020 cüa Cong an tinh ye tOng
kiêrn tra rn dçt cao diem vn dng toàn dan giao np và du tranh vói tôi
pham, vi pham pháp 1u.t v vu khI, vt 1iu n, cOng ciii h try'.
2. Các hoat dng tuyên truyên phâi darn bào diing quy chê phát ngOn cüa
Dâng, nhà nuóc; ni dung, hInh thirc tuyên truyn phãi chun bj chu dáo, dam
bâo hiêu qua, thit thirc, phñ hcip vi t1rng dja bàn, dôi tixy'ng tuyên truyên; tránh
phO tru'o'ng hInh thirc.
II. DA BÀN, DO! TUNG TJAP TRUNG TUYEN TRUYEN:
1. Dja bàn tuyên truyên:
- Dja bàn cac phu'à'ng trën toàn thj x, tp trung cac phu'ô'ng tryng diem v&
tInh hInh vi phrn v pháo, các khu dan cr tp trung dOng ngu'i.
- Khu vrc chy', di 1 bón hang, các diem tp két hang hóa i ben Xe, Càng cüa
khãu, Ben thuyCn... ma các loai ti pham, dOi tLry'ng vi phm ye phao ly'i dçing hoat dng.
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2. Dôi tuqng tuyên truyên:
2.1. Dôi tu'p'ng tuyên truyn top trung: toàn the can b và nhân dan trên
dia bàn thi xã Cü'a Lô.
2.2. Các Ii3 gia din/i, cá n/ian có dai 12 ban s, ban lé tp hóa, tharn gia
kinh doanh buôn ban ti các dja bàn trung tam, chç; kinh doanh vn tâi hang hôa
tiir nuóc ngoài, tn da bàn khác v th xà.. các chü phuang tin, nguô'i diu khicn
phuung tin giao thông du6ng b, dung thüy... có diu kin hoc biéu hi'n
nghi vn san sut, mua ban, tang trü, vn chuyn pháo trái phép trên dja bn
quãn l.
- So thanh thiu nién, hpc sinh, sinh viên ó' các tru'ông hpc; các h gia
dInh, cá nhân sinh sng, lam vic trên da bàn có biu hin nghi vn rnua ban,
tang trQ, sü' dung pháo.
- Các trumg hcp có tin an, tin sir v hành vi san xut, rnua ban, tang trü
pháo trái phép dp têt nguyen dan các nàrn tru'ó'c.
III. NQI DUNG, BIIN PHAP, PHAN CONG NHI1M VU:
1. Phông Van hóa thông tin thj xä:
Phi hop Cong an thj xà tharn mutt Chü tjch UBND thj xã thành 1p các
to cOng tác tuyên truyn, kirn tra, hu'ng dn cong tác phOng chng các hành vi
vi phrn ye pháo djp 1 Noel, Têt Duzmg ljch và Têt Nguyen dan Tan Sñ'u nãm
2021 do 01 dng chI lãnh do UBND thj xa lam TruO'ng doàn. Lu'a chon dja bàn,
khu virc tr9ng dirn phixc ttp v pháo trên dja bàn quán 1 dê tharn mu'u doàn
Cong tác trirc tip tuyên truyn, kirn tra, hu'ó'ng dn cOng tác phOng chOng pháo
cüa chInh quyn cp co' si.
2. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông thj xã:
- Chü dng xây dirng các phóng ski', tin bài tuyên truyn phông chng pháo
và tang cu'O'ng thai lu'çrng tuyên truyn trên các phu'o'ng tin thông tin di chiiing.
- Phi hgp Cong an thj xã to chi.rc tuyên truyn lu'u dng dn tn các ciini
dan cu trên dia bàn. Nôi dung tp trung dy rnnh cOng tac tuyên truyén, phO
bin CáC quy djnh cüa pháp 1ut v vic cm san xut, rnua ban, vn chuyen,
tang tilt, sü' diing trai phép phao nO và thuc phao; tuyên truyn hu qua, tac hi
cua phao n; che tài xir l di vO'i cac tru'rng hçp vi phrn; kt qua du tranh,
x11 1 các hành vi vi phm; vn dng nhân dan phát hiên, t giác, tir nguyen giao
np CáC loai pháo.
3. Cong an thj xa:
- Thành 1p to cOng tac, phi hcip vôi Trung tam Van hóa The thao và
Truyn thông thj xâ, tuyên truyn lu'u dng phOng chng pháo trên dja bàn tiir Lê
Noel, Tét Du'o'ng ljch den let Nguyen dan Tan Sru nàm 2021.
- Thành 1p cac t tun tra vu trang, ph& hp cac 1irc lu'p'ng dam báo an
ninh ti Ca s& to chirc tun tra, kim tra phát hin kjp thi CaC hành vi rnua ban,
vn chuyên, tang tilt, sn dung trái phép pháo n và thuc pháo. Riêng dêm giao
thra tt Nguyen dan Tan Sru nàm 2021 chü dng có phu'o'ng an huy dng ti da
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các lirc luçxng, can b chin s trirc tt tang cu'è'ng xung co so', phi hGp vO'i các
1cm lu'o'ng ca phu'O'ng, các 1irc Iu'p'ng qun chiiing dam bão ANTI ö' co sO', kiêrn
tra, xir 12 các hành vi vi phtrn v pháo.
- Chi do các d5i cong tác lien quan chfi trI, huó'ng dn Cong an các
phu'ng tin hành rà soát, len danh sách các h gia dInh, cá nhân có biêu hin
nghi vn hoäc có diu kin san xut, mua ban, v,n chuyn, tang trQ', sir ding
pháo trái phép, các trithng hçip có tin an, tin sir vi phm v pháo trên dja bàn
quân 1 d chü dng có phu'o'ng an gp go', tuyên truyn, giáo diic cá bit, t
chiirc k cam kt khOng vi phtm v pháo trong djp L Noel, Tét Ducing ljch và
It Nguyen dan Tan Stru närn 2021, hoc gi hOi, ran de dê tuyên truyên, giáo
die phông ngira chung.
4.Các phOng, ban, ngnh, doàn the thj xã:

Thrc hin chCrc nàng, nhim vi drnyc giao dy rnnh cOng tác tuyên
truyn, vn dng nhân dan chip hành nghiêrn the Nghj djnh s/i 137/2020/NDCP ngày 2 7/11/2020 cáa ChIn/i ph/i v quail Ifi, sü' ding pháo có h&u 1i'c t/ii
han/i tie ngày 11/01/2021 thay t11 Nghj djnh 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009
c/ia G/,i'nh phü vc quáii lj, sü' dyng pháo; Kê hotch 242/KH-UBND ngày
12/5/2020 cüa UBND tinh ye tOng kiêrn tra, m dçt cao diem 4n dng toàn dan
giao nôp và du tranh vri ti phim, vi phtm pháp 1ut v vu khI, v,t lieu nO,
cOng c h trçl trên dja bàn tinh Ngh An näm 2020; K hoch s 485/KH-.
UBND ngày 27/8/2020 cua UBND tinh Ngh an ye phông chOng các hành vi vi
pharn v pháo tru'O'c, trong và sau tt Nguyen dan Tan Siru nàm 2021; Ké hoch
so 103/KH-CAT-PCO6-PV01 ngày 25/3/2020 cüa COng an tinh ye tong kiêrn tra
mo' dç't cao diem vn dng toàn dan giao np và du tranh vth ti phm, vi phm
pháp lutt v vii khI, vt Iiu n, cOng ci h trg, nht là tuyen truyn cành báo v
hâu qua, the hai cüa pháo, ch tài xir 1)2 dM vó'i hành vi vi phrn v pháo dê nhân
dan hiu rO, không sü' dung, khOng tip tay và tIch circ tham gia phOng ngra, tO
giác các hành vi vi phtm v phao trong djp L Noel, Têt Duo'ng Ljch, Têt
Nguyen dan Tan Sru nãrn 2021.
5.Uy ban nhãn dan các phu'O'ng:

- Tang cu'O'ng tuyên truyn qua h thông ba phát thanh co sO'; phát dng
phong trào toàn dan phông, chng cac hành vi vi phm v pháo hoc bI mt tO
giác tó'i co quan chüc näng cac di tung có biu hin nghi vn hot dng, san
xut, rnua ban, tang tro', s diing pháo, thuc phao. Nht là tuyen truyn sâu
rng Nghj djnh s/i 137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cáa Chlnh phü v quail
ifi, sfe dyng pieáo có iiiii ly'c tizi bàn/i iii' ngày 11/01/2021 thay thë Nghj uljnh
36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa Chi'nh pliü yeA quàn 1j, siTe dyngpháo.
- Mi phu'O'ng thành 1p mt ió tuyen truyn, kim tra, hu'ó'ng dn cOng
tác phOng, chng pháo do Chñ tjch UBND phu'O'ng lam t tru'O'ng và ehju trách
nhirn v tInh hInh vi phtni ye pháo trên dja bàn quãn 1)2, thành phn gm: COng
an, Quân s1r, Doàn th, Khi tru'&ng,... trçrc tip tuyen truyn ti cac khu vrc
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trong dirn phü'c tap v pháo thuôc dja bàn quán 1 (trié'n k/ia! tii ngày
1 0/1 2/2020 - Dico'ng if ch dn ht giao thca Tt Nguyen dan Tan Sthi 2021).
- T chute k2 cam kt cho can bô và nhân dan trên dja bàn ye phông chôiig
pháo, b trI treo bang rOn, áp phIch khu hiu tai nhüng no'i cong cong, khu dIn
Cu tp trung dOng nguO'i (tdi thié'u môt khó'i phái Co tic 01 dê'n 02 bang ron, tat
nhO van hOa cthc khO'i phOi CO Op phIch, kháu hiu), ni dung tp trung tuycn
truyên, phô bin cac quy djnh cua pháp 1ut v cam san xut, rnua ban, tang tr,
vn chuyên và sur diing pháo trái phép.
IV. TO CHIC THI1J'C HIN
1. Trên CG sr k hoach nay các ban ngành, doàn the, to chñc chinh tij,
UBND các phuOng t chute quán trit dn 1 00% can b, cOng chüc và nhân dan
närn vü'ng tñng ni dung, d trin khai thiyc hin. Kt qua thirc hin các ni duiig
chi dao tai k hoach nay gi:ri v UBND thj xã (qua Van phOng }-IDND-UBNI),
Cong an thj xã) d theo dOi.
2. Thè gian thirc hin k hoach: Tir ngày 10/12/2020 den 26/02/202 1.
3. Phông Tài chInh- K hoch thj xã: chü trI, phi hçip COng an thj xã
tham rnuu UBND thj xã b trI kinh phi h trçY các phông, ban, ngành thj xa trong
vic trin khai thirc hin cOng tác tuyên truyn, phông, chng các hành vi vi
pharn v pháo.
4. Van phOng HDND-UBND thj xà: phi hgp COng an thj xâ, theo dOi,
kiêrn tra, dOn dc, huó'ng dn các 1irc luçmg, dia phuoiig triên khai có hiu qua
thit thirc k hoach nay.
5. PhOng Ni Vii th xã chü tn phôi hçrp vôi Van phOng HDND - UBNII)
thj, xa, COng an th xâ tham rnu'u UBND thi xã thrc hin nghiêrn chê tài xir
trách nhirn trong cOng tác thi dua, kEen thu'rng di vói các tp the, cá nhân
(dc bitt là tráclz nhini cüa nglrOi dá'ng du các co' quan, do'n vj cli t'c hang
lien quan và chIn/i quyn cap plui'O'ng; to tru'óng các To tuyên tru en p/thug,
cliông pháo cp phu'ô'ng) trong vic tham mu'u, chi do, triên khai các giâi pháp
phOng, chng pháo nói chung, tuyên truyn phông, chng pháo nói niêng trên dja
bàn (nhO't là khi d tinh hInh viphqm vphOo din bié'n phtc tçlp, bOo chIphOi:
Onh, UBND tinh cO van bOnphC bInh,,).
Yêu cu các phông, ban, ngành, doàn th thj xã, UBND các phuO'ng tO
chüc thiic hin nghiêm tuiic. Qua trInh thrc hin, nu có khó khãn, vuóng rnc
báo cáo v UBND thj xã (qua COng an thj xã) d hu'ó'ng dn thirc hin
IVo'i u/ia,,:
- UBND tinh;
- Cong an tinh;
(dê báo cáo)
- TT Thi Oy, HDND thi xã;
- Các d/c PCT UBND thj xã;(dê p/h clii do)
- Các phOng, ban, ngánh, doàn the thj xa
- UBND các phuO'ng;
J(dê t/liin)
- Luu: VT, CATX.AI

TM. UY BAN NHAN AN
CH' TICH

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
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Dung

4

