
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CUA LO 

S: /KH-UBNID 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Ca Lô, ngày tháng 4 nám 2022 

KE HOACH 
Bn pháo hoa chào miing L hi Du ljch Cüa Là nãm 2022 

Can ci1r Ngh dnh s 36/2009/ND-CP ngây 15 tháng 4 näm 2009 cüa ChInh 
phü ye quãn 1 và sfr ding pháo; 

Can cir Ngh djnh s 137/2020/ND-CP ngày 27 tháng 11 näm 2020 cüa Chinh 
phü ye quân 1 và sfr diing pháo; 

Can cir Thông tu s 08/2010/TT-BCA ngày 05/92/2010 cüa B Cong an ye 
quy djnh chi têt thi hành mt so diêu cüa Nghj dnh so 36/2009/ND-CP cña ChInh 
phü ye quãn 1 sr dçtng pháo hoa; 

UBNID th xã Cra Lô ban hânh K hoch té chrc bn pháo hoa nhân dp chào 
mmg khai truong L hi Du ljch Cira Lô näm 2022 nhu sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch: 

Tto không khI vui tu'oi, phn khi cho nhân dan thj xä Cira Lô và du khách 
thp phuGng nhân djp thj xã Cra Lô t chirc L hi Du 1ch näm 2022, dng viên 
tinh thtn can b, nhân dan phát huy hcm nia nhu'ng kt qua dt dugc trong näm 
2021, phn du thi dua dt nhiu thành tIch trong lao dng, san xuât, chào mmg 
các ngày 1 hn cña dan tc gop phn hoàn thành các chi tiêu, k hoch kinh té - xã 
hôi cüa thi xã nàm 2022. 

2. Yêu cu: 

- Hip dng chat chë giüa các 1irc lugng, trin khai thirc hin k hoch chat 
chë, ci the, to chrc ban pháo boa diing chrnmg trInh, thai gian quy djnh. 

- Bâo dam tM an ninh trt t1r vâ an toàn giao thông ti dim bn pháo boa cüa 
thi xa Cira Lô. 

- Chun b chu dáo v mçi mat, chi huy cht ch, báo dam tuyt di an toàn v 
ngui, phuung tiên, trang bj k thut trixc, trong, sau khi b.n pháo boa và các cong 
trInh van boa, cânh quan môi trithng kbu vi.rc ban pháo hoa. 

II. NO! DUNG 

1. To chfrc, phirong pháp bn phão hoa: 

- T chirc: Xây dirng SO' chi buy tti khu virc bn pháo boa dê chi huy diu 
hành bn bao gm: H thng nba bit, may thông tin ICOM, ba pbóng thanh, bàn 
gh, rào chn và các vt chit bâo dam lien quan khác. 
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- Phuong pháp btn: Theo chucmg trInh 1p sin, lien kêt nôi các giàn bang nçp 
g và ni các giàn phóng vói nhau bng day dn n, d& bng tia hra din. 

- S hxçmg: 01 chuong trInh. 

- Thai gian bn: 15 phñt. 

2. Bão dam an toàn: 

- Bào dam an toàn kbu virc dt giàn bn pháo hoa, 1p rap kt ni và diêu 
khiên bàn do di k thut Cong ty TN}TH mt thành viên Hóa chat 21 — B Quôc 
phông dam nhim. 

- Báo dam an toàn xung quanh khu virc bn pháo boa do Ban CHQS chü trI 
phôi hcip vi Cong an, Hái di 2 Biên phông, theo yêu câu cüa dcm vj to ehüc bàn 
pháo boa. 

III. THOI GIAN 

1. Thri gian hip dông: To chirc giao nhim vii cho các 1irc luqng bâo v bn 
pháo hoa xong true 12 gi? ngày 08/4/2022 

2. Thôi gian hoàn thành mç1 cong tác chuân bj: Xong truc 16h00 ngày 
08/4/2022. 

3. Thô'i gian ban: 15 phüttr 21h00 ngày 08/4/2022. 

IV. D!A  DIEM 

- Hip dông giao nhim vit ti Hi trueing UBND thj xã Cira Lô (thi gian 
14h00 ngày 07/4/2022, ti Hi trithng tang 2 UBND thj xä). 

- Bn pháo boa ti: Quàng trung BInh Minh, Thi xã Cia LO. 

V. TO CHIC SI DJNG LIIC LUNG 

- Chi huy ban: Thiu tá — Dinh Th Khánh — Z21, B Quc phOng. 

- Lirc lugng bn và phiic vii ban: Cong ty Hóa chat 21 chü trI. 

- Luc luçmg báo v: 30 die (trong do: 10 die Ban CHQS Thj xà; 10 d/c Hài 
di 2 Biên phông; 05 d/c Cong an thj xã; 05 d/c dan quân phiRmg Nghi Hucmg). 

- Lrc luçmg phông chng cháy n: Do Cong an thj xã phOi hçip vth Di cha 
cháy và cüu nan, ciru h sO 2 Cong an tinh dOng trên da bàn thj xA dam nhim (02 
xe và lirc lucmg di theo xe). 

VI. NHIM VJ CAC C QUAN DN VI 

1. Van phông HDND - UBND Thi xa 

- Chü trI phi hçp vi Ban CHQS thj xã, COng an thj xä, Trung tam Van boa 
The thao và Truyên thông tht xä khào sat xác djnb dja diem the de bO trI trn dja 
bàn pháo boa. 

- Giüp UBND thj xä chi dao  phu?mg Nghi Huong bâo dam mt bang cho tp 
kêt hrc luong, phuong tin k thut, triên khai xây dirng trn dja bàn pháo hoa, bào 
dam v sinh mOi truông, chiêu sang ti khu virc bàn pháo boa 
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- Giip lãnh do UBND thj x theo dOi, don dc, chi dio các ban, ngành, 
don vj lien quan t chirc bn pháo hoa và báo cáo k& qua vói Chü tjch UBND 
thj xa. 

2. Ban CHQS thi xã 

- Chü trI phi hap vi các ban, ngành chtrc nãng cüa Bô CHQS tinh và thj 
xA, h trçY di k thut bn pháo boa Cong ty Z2 1, Bô Quc phông. 

- Phi hap vi Van phông HDND - UBND th xã, Cong an thj xã, Trung tam 
Van hóa Th thao và Truyên thông thj xã xây dimg và trin khai thrc hin k 
hoach, vn chuyn pháo, b trI trn dja. 

- PhM hap chat chë vói các ban, ngành chirc nàng báo dam các mt lien quan 
cho nhim vy. bn pháo boa. 

- Chu trách nhim báo v pháo sau khi nhn bàn giao tr dan v san xut v 
Ca quan Thj di và báo v xe 4n chuyn dn noi 1p dt tii da dim t chtrc ban. 

- Ban CHQS thj xã diu dng 10 dng chI h trg di k5 thut Cong ty Hóa 
cht Z2 1 trong qua trInh vn chuyn, thp dat, che mua, che nng dam bào an toàn 
cho toàn b giàn pháo sau khi dà dugc 1p dat. Diu dng them 10 dng chI phi 
hap các lirc lung lien quan tham gia cOng tác báo v trn da pháo. 

- Hip dng vOi Cong an thi xa, chi do chat chê cOng tác tun tra, canh gác, 
giit vUng an ninh trât tu, an toàn xA hôi, phông chng cháy n, bão dam an toàn 
tuyt déi truóc, trong và sau khi bn pháo boa tti dim btn. 

- Tong hap ket qua truôc, sau khi bn báo cáo v UBND th xã và B CHQS 
tinh Nghê An. 

3. Cong an thj xã 

- Xây drng k hoch bão dam an toàn trong t chirc bn pháo hoa. Báo dam 
ninh trt tr an toàn xà hi, an toàn giao thông; dc bit huóng dan, phân 1ung dam 
bâo giao thông trong khu virc bn pháo boa; to diu kin cho các phuo'ng tin k 
thuât ra vào trân dia. 

- Diu dng 05 dng chI ph& hap vâi Ban CHQS th x, các dan vj lien quan 
be, trI 1irc luçrng báo dam an ninh, trt tu trên da bàn và các khu virc th chirc bn 
pháo boa (truc, trong và sau khi bn pháo hoa). 

- Phe,i hap vói Di chüa cháy và ciru nin, c1ru h s 2 Cong an tinh dóng trên 
dja bàn th xã dam nhim (02 xe va 1irc luqng di theo xe). 

- Bão dam 1irc luçing, phuong tiên thirc hin nhim vii phông cháy, chQa cháy 
ti dja dim bn pháo hoa, khu vuc tp trung dông ngu'ô'i, san sang xir trI các tInh 
hung xãy ra. 
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4. Hãi di 2 Biên phông 

Diu dng 10 dng chi phi hçip vôi Ban CHQS thj xA triên khai hrc li.rçmg 
báo v an toàn khu virc bn pháo hoa, cir 1irc lugng cânh giói, cành báo cho cac 
phuang tin tàu thuyn không qua 1ii khu virc bàn truóc, trong và sau khi bàn den 
khi có tin hiêu an toàn. 

5. Phông Van hóa và Thông tin 

- PMi hap vi Ban CHQS thj xà chi do thrc hin k hoich bn pháo hoa cüa 
UBND thi xã theo chirc nàng nhim vi. 

- Chü trI chi dao  cong tác tuyên truyn, c dng trên da bàn thj xã. 

6. Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông 

- Trirc tip lien h vói dan v san xut pháo d bào dam dñ s luçing và cht 
luqng pháo phçic viii cho nhim vi bn pháo hoa cüa thj xã. 

- Thông tin, thông báo kjp thOi trên các h thng thông tin di chüng ye vic 
t chirc bn pháo nhân dp khai truo'ng L hi Du ljch nàm 2022 d nhân dan và du 
khách bi& don xem. 

7. Din liyc thj xã 

Xây dçrng phuang an cp din chiu sang cho các lirc luçmg cüa thj xâ bào dam 
S& chi huy và khu vrc bàn. 

8. Phông Tài chInh - K hoch 

Bào dam kinh phi theo quy& djnh dã dugc UBND thj xà phê duyt. 

9. Trung tam Y t thj xa 

Cir 01 t Y tê (01 bác s, 02 y s) và 01 xe c1ru thuang sn sang ca dng thiic 
hin nhim vi khi có tInh huông xày ra. 

10. JJ ngh Di cãnh sat chü'a cháy và cü'u nn, thu h s 2 tinh Ngh An 

Sn sang hrc lugng và 02 xe cru hOa, 10 bInh b9t cha cháy tham gia xir trI 
khi có tInh huông xay ra cháy no trên da bàn và trong thai gian bàn pháo hoa. 

11. JJ nghj Cong ty CP djch vij Môi trtthng thj xã 

Cu cOng nhân trrc tip thu dpn nhUng diing ci và các 1oi cht thai ti dja 
diem bàn sau khi chuang trInh bàn pháo hoa ket thüc. 

12. UBND phirông Nghi Hirang. 

- Phân cOng can b phi hap vi Van phông HDND-UBND tM xâ, Ban 
CHQS thj xã, Cong an thj xà, Trung tam Van hóa - The thao và Truyen thông thj 
xA d khào sat bâo dam mt bng cho tp kt 1rc luçmg, phuang tin k' thut triên 
khai xay drng trn dja bàn pháo hoa, bão dam v sinh môi trurng, chiêu sang ti 
khuvucbn. 
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- Chi dao  lirc luçmg Cong an phung, Ban CHQS phuing, cir 05 dng chi 
tham gia hxc 1uçing dan quân phi hçip vó'i các co quan chüc näng, giü vüng 
ANCT, TTATXH, lam t& cong tác phông, chng cháy n Ca truc, trong và sau 
khi kt thiic ban. 

Nhan duçc k hotch nay, yêu cu các co quan, ban, ngành, dan vj lien quan 
t chüc thirc hin nghiêm ttic, bão dam cho vic bn pháo hoa chào mü'ng L khai 
trixcmg Du ljch Cira Lô näm 2022 dt kk qua t& nht và an toân./. 

Noi nhân: 
- Bô CHQS tinh; 
- Thixông trirc Thj ñy; 
- Chñ tich, Phó Chñ tjch UBND thj xã; 
- Van phOng Thj ñy, VP UBND thj xã; 
- Các phong, ban, ngành, don vj lien quan; 
- Luu: VT, VIi— 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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