
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA C1A LO IJc 1p  — Tir do — Hnh phñc 

S:  7J  /KH-UBND Ca Lô, ngày2jJiáng 4 nám 202] 

KE HOCH 
Bàn pháo hoa chào mfrng L hi du ljch Cüa Là 11am 2021 

Can cir Nghj djnh s 36/2009/ND-CP ngày 15 tháng 4 nàm 2009 cüa 
ChInh phü ye quân 1 và si:r ding pháo; 

Can cir Nghj djnh so 137/2020/ND-CP ngày 27 tháng 11 nàm 2020 cüa 
ChInh phü ye quân 1 và sir diing pháo; 

Can cü Thông tu so 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 cüa B Cong an 
ye quy djnh chi têt thi hành mt s diêu cüa Nghj djnh s 36/2009/ND-CP cüa 
ChInh phü ye quân 1 sir dçrng pháo hoa; 

UBND thj xà Ci:ra Là ban hành Kê hoch t cht'rc bn pháo hoa nhân djp 
chào mmg khai truang Lê hi Du ljch Ci:ra Là nàm 2021 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1.MiicdIch: 
Tto không khI vui tuoi, phân kh&i cho nhân dan thj xà Cira Là và du 

khách thp phuang nhân djp th xã Cira Là to chüc L hi du 1ch Cira Là nàm 
2021, dng viên tinh than can b, nhân dan phát huy hcin nüa nhüng kt qua dtt 
duçc trong näm 2020, phân dâu thi dna dit nhiêu thành tIch trong lao dng, san 
xuât, chào mrng các ngày 1 Rn cüa dan tc gop phân hoàn thành các chi lieu, 
kê hoach kinh tê - xã hi cüa thj xa nàm 2021. 

2. Yêu cu: 
- Hip dng ch.t chë giüa các Fyc luçmg, trin khai thirc hin k hoach 

chtt chê, the, to chirc bàn pháo boa dnng chuang trInh, thi gian quy djnh. 
- Bão dam tot an ninh trt tir và an toàn giao thông tai  dim bn pháo boa 

cüa thi xa Cira Là. 
- Chuân bj chu dáo ye mi mat, chi buy chat chë, bào dam tuyt dOi an toàn ye 

nguñ, phuong tin, trang bj k thut trithc, trong, sau khi bàn pháo boa và các cong 
trInh van hoá, cânh quan môi tru?ng kbu we bàn pháo hoa. 

II. NOT DUNG 
1. To chü'c, phiro'ng pháp bn pháo hoa: 
- To chüc: Xây dimg Sâ chi huy tai  khu virc bàn pháo boa dê chi buy diêu 

hành bn bao gôm: H thông nhà bat, may thông tin ICOM, ba phóng thanh, 
bàn ghê, rào chän và các 4t chat bào dam lien quan kbác. 

- Phung pháp bin: Theo chuang trInh lap san, lien kêt nOi các giàn bang 
nçp g và ni các giàn phóng vói nhau bang day dan nO, dOt bang tia lüa din. 

- S luçing: 01 chuang trInh =90 giàn pháo hoa tam thâp. 
- ThM gian bàn: 15 phitt. 
2.Bãodãmantoàn: 
- Bão dam an toàn khu virc dt giàn bàn pháo hoa, lap rap kêt nôi và diêu 

khin bn do di k5' thut Cong ty TN}IH mt thành yiên Hóa chat 21 - Bô 
Quc phông dam nhim. 
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- Bâo dam an toàn xung quanh khu virc bn pháo hoa do Ban CHQS chü 
trI phi hçp vi Cong an, Hãi di 2 Biên phông, theo yêu câu cüa dan vj to chirc 
bn pháo hoa. 

III. THiI GIAN 
1. Thai gian hip ctng: To chüc giao nhim vii cho các hrc luçing báo v 

bn pháo hoa xong tmc 12h00' ngày 30/4/202 1 
2. Thai gian hoàn thành mçi cong tác chuân bj: Xong trithc 16h00' 

ngày 30/4/202 1. 
3. Thai gian bàn: 15 phiit tr 21h00' ngày 30/4/2021. 
IV. DIA  DIEM 
- Hip dông giao nhim vi ti Hi tnthng UBND thj xà Cüa Là (thai gian 

14h00' ngày 28/4/202 1, ti Hi tru&ng tang 2 UBND thj xä). 
- Bàn pháo hoa tai:  Câu Cira Hi (Khôi BInh Quang, phung Nghi Hài). 
V. TO CHC SY DVNG  LITC LIXqNG 
- Chi buy ban: Thiêu tá — Dinh The Khánh — Z21, B Quôc phông. 
- Lrc lugng bàn và phiic v bàn: Cong ty HOa chat 21 chü trI. 
- Lirc lucmg bâo v: 30 D/c (trong do: 10 D/c Ban CHQS thj xã; 10 D/c 

Hái di 2 Biên phông; 05 D/c Cong an thj xä; 05 D/c dan quân Phuang Nghi 
Hái). 

- Lirc luçmg phOng chông cháy no: Do Cong an thj xã phôi hçip vOi Di 
chUa cháy và ciru nin, ciru h so 2 Cong an Tinh dóng trên dja bàn th xä dam 
nhim (02 xe và 1rc hrcng di theo xe). 

VI. NHIM V1J CAC C€ QUAN DN VI 
1. Van phông HDND - UBND thj xã: 
- ChU trI phôi hqp vi Ban CHQS thj xã, Cong an thj xã, Trung tam Van 

boa, The thao và Truyên thông thj xä khâo sat xác djnh dja diem cii the dê bô trI 
trn dja bàn pháo hoa. 

- Giüp UBND thj xâ chi do phuang Nghi Hal báo dam mt bang cho tap 
kt 1irc !uçmg, phuang tin k5 thut, triên khai xây drng trn dja bàn pháo boa, 
bâo dam v sinh môi truO'ng, chiêu sang tii khu vrc bàn pháo boa 

- Chi dio Ban quán 1 câu Cira Hi phôi hqp vOi Ban CHQS thj xa xac 
djnh vj trI các trn dja bàn và cüng vâi các 1rc lucing bâo v các cong trInb trong 
khu vrc câu Ci:ra Hi và khu virc xung quanh. 

- Giüp lành dao  UBND thj xã theo dOi, don dc, chi dto các ban, 
ngành, don vj lien quan to chrc bàn pháo boa và báo cáo kêt qua vi Chü tjch 
UBND th xa. 

2. Ban CHQS thi xã: 
- Chü trI phôi hçip vi các ban, ngành chCrc nàng cüa Bô CHQS tinh và 

thj xâ, ho trç di k5 thut bàn pháo boa Cong ty Z21, Bô Quôc phOng. 
- Ph6i hçp vfd Van phông HDND - UBND thj xã, COng an thj xà, Trung 

tam Van boa, The thao và Truyên thông thj xã xây dirng và triên khai thirc hin 
ke hoch, vn chuyên pháo, bô trI trn dja. 

- PhOi hqp chat chê vOi các ban, ngành chrc näng bào dam các mat lien 
quan cho nbim vii bàn pháo boa. 
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- Chju trách nhim bào v pháo sau khi nhn bàn giao tü' dan vj san xut 
ye cci quan Thj di và bâo v xe vn chuyên den noi lap dt tai  dja dim t chirc 
bàn. 

- Ban CHQS thj xã diêu dng 10 dông chi h trg dti k thu.t Cong ty Hóa 
chat 21 trong qua trInh 4n chuyn, 1p dat, che mua, che nng dam báo an toàn 
cho toân b giàn pháo sau khi dA duçic 1p dat. Diêu dng them 10 dng chI phi 
hçip các 1irc luçmg lien quan tham gia cong tác bâo v trn dja pháo. 

- Hip dông vi Cong an thj xâ, chi dto chat chê cong tác tun tra, canh 
gác, giü virng an ninh trQt tr, an toàn xã hi, phông chông cháy n, bào dam an 
toàn tuyt dôi trithc, trong và sau khi bàn pháo boa tai  diem bn. 

- Tong hqp kêt qua trucc, sau khi bn báo cáo ye UBND thj xä và Bô CHQS 
tinb Ngh An. 

- Lp d1r trà kinh phi trInh UBND thj xã phê duyt chi cho các lijc hxçng 
tham gia cong tác báo v trn dja. 

3. Cong an th xã: 
- Xây dirng kê hoach báo dam an toàn trong to chüc ban pháo boa. Báo 

dam an ninh trt tir an toàn xã hi, an toàn giao thông; dtc bit hithng dan, phân 
luông dam bào giao thông trong khu vrc bàn pháo hoa; tao  diêu kin cho các 
phuang tin k thut ra vào trn dja. 

- Diêu dng 05 dông chI phôi hp vi Ban CHQS thj xã, các dan vj lien 
quan bô tn lc 1icçng bào dam an ninh, trt ti,r trén dja bàn và các kbu virc tO 
chirc bàn pháo boa (tnróc, trong và sau khi bàn pháo hoa). 

- Phôi hçp vci Di chüa cháy và ciru nan,  cüu h s 2 Cong an tinh dóng 
trén dja bàn thj xã dam nhim (02 xe và hrc 1ung dii theo xe). 

- Báo dam hrc luqng, phuang tin thirc hin nhim vii phông cháy, chüa 
cháy tai  dja diem bàn pháo boa, khu vrc tp trung dông nguYi, sn sang xà trI 
các tmnh huông xáy ra. 

4. Hãi di 2 Biên phông. 
- Diêu dng 10 dông chI phôi hçp vôi Ban CHQS thj xã triên kbai 1irc 

lucing báo v an toàn khu vrc bàn pháo boa, ci:r hrc luçmg cánb gii, cành báo 
cho cac phiiang tin tàu thuyên không qua 1ai  khu virc câu Cira Hi truc, trong 
và sau khi bàn den khi có tin hiêu an toàn. 

5. Phông Van hóa và Thông tin 
- Phi hçip vâi Ban CHQS thj xâ chi dao  thirc hin ké hoach  bàn pháo boa 

cUa UBND thj xã theo chirc nàng nhim v11. 
- Chü trI chi dao  cong tác tuyên truyên, cô dng tren dja bàn thj xä. 
6. Trung tam Van hóa, The thao vii Truyên thông: 
- Tr?c tiêp lien b vci dan vj san xuât pháo d bão dam dü so hrçTng Va 

cht lucing pháo phc vi cho nhim yu bàn pháo boa cüa thj xã. 
- Thông tin, thông báo kjp thii tren các h thông thông tin dai  chüng ye 

viêc th chirc bn pháo nhân djp khai truang L hi du ljch Cira Là nàm 2021 die 
nhân dan và du khách bi& don xem. 

7. Din hrc thj xä, Ban quãn 1 câu Cira Hi: 
- Xây drng phuang an cp din chieu sang cho các lirc lung cüa thj xâ bao 

dam Sà chi huy yà khu rc bn ti cu Cira Hôi. 
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V 8. Phong Tai chinh - Ke hoich: 
- Bâo dam kinh phi theo quyêt dnh dã dugc UBND thj xã phê duyt. 
9. Trung tam Y tê thj xã: 
- Cir 01 to tê (01 bác s', 02 y s') và 01 xc ciru thucmg sn sang CG dng 

thirc hin nhim v11 khi có tInh huông xy ra. 
• A 9 V - P P P A A 9 A 10. Be ngh 0çi canh sat chtra chay va cu'u nin, ctru h9 so 2 tjnh Nghç 

- Sn sang 1irc lucmg và 02 xe cüu hóa, 10 bInh b9t chüa cháy tham gia xir 
trI khi có tInh huông xây ra cháy no trên dja bàn và trong thai gian bàn pháo 
hoa. 

11. 1J ngh Cong ty Cp djch vti Môi tru'ông thl xa. 

- Cr cOng nhân trirc tiêp thu d9n nhQ'ng diing cii và các loai chat thai ti 
dja dim bn sau khi chuong trinh bn pháo hoa kêt thüc. 

11. UBND phtrông Nghi Hãi 
- Phân cong can b phôi hcip väi Van phông UBND th xâ, Ban CHQS th 

xã, Cong an thj xã, Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã dê kháo 
sat báo dam mt bang cho tp kêt 1rc luçmg, phuong tin k thut triên khai xây 
dimg trn dja bàn pháo hoa, bào dam v sinh môi trumg, chiêu sang ti khu virc 
bàn. 

- Chi dto 1rc 1ucng Cong an phuô'ng, Ban CHQS phuè'ng, 05 dOng chI tharn 
gia 1irc krçmg dan quan phôi hcip vci các co quan chtrc nng, gi vQTlg ANd, 
YI'ATXH, 1m t& cong tác phông, chng cháy no cà trurc, trong và sau khi kêt thic 
bn. 

Nhn duqc kê hoch nay, yêu câu CáC co quan, ban, ngành, don vj lien 
quan t chirc thirc hin nghiêm tiic, bâo dam cho vic bàn pháo hoa chào mirng 
L khai tru'ong Du ljch Cra Là nàm 2021 dat  kêt qua tot nhât và an toàn 

Noi nlzâ,i: 
- Bô CHQS tinh; 
- Thrng trirc Thj Ciy; 
- Chü tjch, Phó Chü tjch UBND thj xã; 
- Van phông Thj ñy, VP UBND thj xä; 
- Các phông, ban, ngành, dGn vj lien quan; 
- Lixu: VT. 

 

 

Doãn Tiên Dung 
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