
UY BAN NHAN DAN. CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TH!XACU'ALO Dc 1p  - Tir do - Hanh phuic 

So: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng 9 nàm 2022 

KE HOILCH 
Phông, chông các hinh vi vi phm ye pháo triróc, trong 

Va sau têt Nguyen Ián Qily Mao nam 2023 trên dja bàn thj xã Cü'a Lô 

Thirc hin K hoich s 621/KH-UBND ngày 14/9/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An ye phông, chông các hành vi vi phm ye pháo trrnc, trong và sau têt 
Nguyen dan Qüy Mao näm 2023, UBND thj xã Cira Lô ban hành Kê hoch triên 
khai thuc hiên nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Chü dng trin khai srn, dng b, quyt lit các giãi pháp nhm huy 
dng si'rc mnh cüa ca h thông chInh trj và toàn dan tham gia phông ngü'a, phát 
hin, dâu tranh, ngän chn và xir 1 nghiêm các hành vi nh.p lu, san xut, buôn 
ban, tang trü, si1 ditng trái phép các loii pháo, gop phân darn bào an ninh trt tir 
phic v nhân dan vui Têt, don xuân Qiiy Mao nárn 2023 an toàn, lành manh. 

2. Thông qua vic thirc hin Kê hoch, kjp thô'i phát hin, chn chinh 
nh&ng so h, thiêu sot trong cong tác quân l Nhà nithc ye pháo. 

3. Các phông, ban, t chñ'c, doàn th cp thj xã; UBND các phung tp 
trung chi dto thrc hin nghiêm tñc, có hiu qua các nhim vi dmic giao. Phân 
dâu lam giãm tOi da hott dng nhp lu, san xuât, mua ban, vn chuyên, tang 
trü', sà dung trái phép các 1oi pháo truóc, trong và sau djp têt Nguyen dan nàm 
2023, dc bit là tInh trng dOt pháo trái phép trong dêm Giao thra. 

II. TUYEN, DA BAN, DOl TIIqNG TRQNG DIEM 

1. Tuyén, clia bàn 

- Tuyen bin: Càng Cira Lè, Cira HOi. 

- Tuyên dung b: du'O'ng 535 Vinh - Cira Hi, dung yen sOng Lam, 
dung 72rn Vinh - Cfra Lô. 

- Dia bàn trong dim: 07/07 phumg trong thj xã. 

2. Di tung 

- Các di tuçlng hot dng trong các du'ng day, nhóm nhãp lâu, buôn 
ban trái phép các lo?i pháo. 

- Các di tuçYng da có tin an, tin sr v hành vi san xut, buôn ban, tang 
trtr, vn chuyên, siir ding các loai pháo. 

- Sé di tugng là thanh thiu niên, h9c sinh, sinh viên có biu hin san 
xut, mua ban, tang trQ, 5ir dimg trái phép các loi pháo. 
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- Chü phuang tin, ngu?ñ diu khin phucng tin trén dung bO,  diRng 
thüy có diêu kin, khá näng hoc biêu hin nghi van hott dng mua ban, vn 
chuyên pháo, thuôc pháo trái phép, dtc bit so dôi tixçYng thtthng xuyên qua 1ti 
khu vrc câng biên. 

III. NQI DUNG, BIN PHAP TH1J'C HIN 

1. Quán trit, trin khai th1rc hin nghiêm tüc, hiu qua các van bàn chi 
dao cüa Trung uong, Tinh üy, UBND tinh dôi vói cong tác phOng, chông các 
hành vi vi phm ye pháo, tr9ng tam là: Lut Quàn 1, sir diing vu khI, 4t 1iu nO 
và cong cii ho trV nàm 2017 (sàa doi, bô sung nãm 2019); Nghj djnh so 
144/2021/ND-CP ngày 31/12/2021 cüa ChInh phü quy djnh xir phtt vi phm 
hành chInh trong linh vrc ANTT, an toàn xã hi, phèng chông t nn xä hi, 
phông cháy chtra cháy, ciru n1n, ciru h, phông chông bao  1irc gia dInh; Nghj 
djnh so 137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü ye quàn l, sü diing 
pháo; Thông tu lien tjch so 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 
25/12/2008 giaB Cong an, Vin kiêm sat nhân dan tOi cao, TOa an nhân dan 
tôi cao hixàng dan vic truy ciru trách nhim hInh sir dôi vói hành vi san xuât, 
mua ban, 4n chuyên, tang trü, sir drng trái phép pháo no và thuôc pháo... 

2. Di mri ni dung, da dng hóa hInh thirc, phuang pháp tuyên truyn, 
phô biên các quy djnh cüa pháp 1u.t ye cam san xuât, nhp khau, buOn ban, tang 
tr€i, vmn chuyên, si:r diing trái phép các 1oi pháo den toàn the can b, dãng vien, 
nhân dan trên dja bàn, dc bit dôi vri các dôi tucmg thanh, thiêu niên, hc sinh, 
sinh viên. Trong do, chü tr9ng tang thi luqng tuyên truyên trên các phiiung tin 
thông tin dii chüng, các trang mtng xa hi, trang thông tin din tir, fanpage cüa 
các ngânh, các cap chInh quyên dja phuang..., tuyên truyên luu dng tii các dja 
bàn, dôi tuçlng tr9ng diem... Nhân rng guo'ng "ngithi tot vic tOt", kjp thi biêu 
ducing, khen thu&ng các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong phOng, 
chông các hành vi vi phtm ye pháo. 

3. Phát dng phong trào toàn dan tham gia bào v an ninh T quc, gn 
vâi cong tác phOng, chOng các hãnh vi vi phm ye pháo; TO chc k cam kêt tir 
giác chap hành các quydjnh cüa pháp 1ut ye cam san xuât, nhp khâu, buOn 
ban, tang trfr, 4n chuyên, sir diing trái phép các loai pháo. Rà soát, 1p danh 
sách các truông hup vi pham dê chü dng giáo dçic, ran de phOng ngira tái vi 
phim. Thông báo cong khai nhng tru&ng hçip vi phm ye pháo den các tnthng 
h9c, cu quan, dun vj cong tác, chInh quyên nai cu trü và các phuong tin truyên 
thông dii ching. 

4. TQp trung phát hin, bt giu, diu tra lam rô các hành vi vi phtm v pháo, 
xir l,2 nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut. Kjp thai dua ra truy to, xét xir diem mt 
so vi an diên hInh phc vi cong tác tuyên truyên, giáo diic ran de, phông ngi'ra 
chung. 

5. Thành 1p các doân kim tra lien ngành pMi hp kim tra hành chInh 
các cho, di l ban si, ban lé tp hóa, các diem tp ket ben Xe, câng, các 
phuo'ng tin vn tài... nhàm phát hin, thu gitr, x1r 1 nghiem theo quy djnh cüa 
pháp lut cac dôi tuçlng vi phm ye pháo, thuOc pháo. 
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* 6. Bào v an toàn các hott dng bn pháo hoa n cüa Ca quan có thâm 
quyên trên dja bàn th xã theo quy djnh (neu co). Kiên quyêt xi:r l các truà'ng 
hçip lqi dçing vic ban pháo hoa no dê san xuât và sfr diing trái phép các loi 
pháo. 

7. TQp trung kim soát chtt ch tuyn bin (nht là ti các cáng, cüa 1tch), 
tai các khu vuc ben Xe, cha, khu virc kinh doanh mua ban tp trung dông ngui 
dê phát hin, xr 1, ngãn chin hot dng nhâp 1u, san xuât, buôn ban, tang trU, 
sir diing trái phép các 1oii pháo, thuôc pháo. 

IV. PHAN CONG NHIM V1J 

1. Cong an thj xã 

- Tham mu'u Chü tjch UBND thj xã thành 1p các To cong tác phông, 
chOng pháo trên dja bàn. Trong do: 

+ Các To cong tác phâi do lãnh do UBND thj xà hoic lânh dto cac 
phOng, ban chirc nAng lam To trtthng, ducic phân cong ci the dja bàn, phi1 trách, 
trong do ixu tiên các da bàn tr9ng diem cho các To cong tác do lãnh do UBND 
thj xã, Tru&ng các ban, ngành thj xã lam To tru&ng. 

+ Giao nhim vi1 cii th cho To cong tác d chi do, kim tra, huóng din, 
to chirc thirc hin toàn din các giài pháp phông, chông pháo theo chi do cüa 
UBND tinh, Cong an tinh, Thj üy, UBND thj xã. 

(Quyé't djnh thành lcp các T cong tác phông, chng phco gii ye' UBND 
tinh (qua COng an tinh) trithc ngày 01/11/2022 dê theo dôi) 

- Phi hcp v6i các phOng, ban, ngành chirc näng t chtrc các hott dng 
tuyên truyên phông, chông các hành vi vi phim ye pháo. Phôi hcip UBND các 
phu?mg tO chrc tuyên truyên qua h thông ba phát thanh và to chüc tuyên 
truyên luu dng. 

- To chirc hrc lu'çing tun tra, kim soát vu trang, tun tra kim soát giao 
thông trên các tuyên, dja bàn trçng diem; kiêm tra, kiêm soát hành chInh ti các 
ben Xe, ch... dê phát hin, xir l nghiêm các dOi trng có hành vi buôn ban, vn 
chuyên trái phép các loti pháo, thuôc pháo. 

- Chü trI, phôi hcip Dn Biên phOng Cra khu cãng Ctra Lô - Bn Thüy, 
Chi ciic Hài quan thj xã, Di Quàn l thj trung sO 2 triên khai dông b các bin 
pháp nghip v11, dâu tranh quyêt 1it vi các dOi tuçing, dung day, ô nhóm san 
xuât, buôn ban, vn chuyên, tang trtt, sü diing trái phép các boii pháo, thuôc 
pháo. Lp ho sa dê nghj x1r l nghiêm cac dOi tu'çng vi phm theo quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

- Chü dng nãm tInh hInh, phM hccp Phông Van boa Thông tin thj xã, cac 
doanh nghip kinh doanh djch vi buu chInh dê phát hin, ngan chn, dâu tranh, 
xir 1 các hành vi mua ban, vn chuyên pháo, thuOc pháo qua dithng biru chInh 
và trên khOng gian m1ng. 
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- Phi hçip Ban Chi buy Quân si thj xa, các don v lien quan báo v an 
toàn các hoit dng ban pháo boa (nêu co) theo quy djnh tii Nghj djnb so 
137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020. 

- Chü tn gillp UBND thi xã theo dOi, don dc, kim tra vic trin khai 
thirc hin Kê hoch nay và lam tot cong tác tong hçp tInh hInh, két qua thrc hin 
báo cáo Tinh üy, UBND tinh, Thj üy theo quy djnh. Kjp th?yi dê xuãt biêu 
duang, khen thuàng các tp the, cá nhân có thânh tIch xuât sac và phê bInh các 
don vj, dja phuong thirc hin kern hiu qua. 

- Lp dir toán kinh phi h trg cho các ngành chiirc nàng thirc hin Kê 
hotch giri Phông Tài chinh thârn djnh, trInh Chü tjch UBND thj xã xem xét, 
quyêt djnh. 

2. JJê nghj Dn BiCn phông cü'a khâu cãng Cü'a Lô - Ben Thüy 

- Dy minh tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp lut cho qun ching 
nhân dan ye không mua ban, tang trQ, si:r diing trái phép các loi pháo, thuôc 
pháo; phát dng phong trào toân dan tharn gia dâu tranh to giác ti phim, t nin 
xã hi và các hành vi vi phm pháp lut ye pháo. 

- Phi hçip vi Chi cc Hãi quan Cüa khu Cáng Cira Lô, di Quán l th 
tnthng so 2 tiên hành kiêm tra, giám sat các dOi tuçmg, phuang tin thixô'ng 
xuyên qua li trên biên và dung b dê phát hin, bat giü, xir l các dôi tuçmg 
vn chuyen, nhp lu các 1oti pháo qua thrè'ng bien, duông b vào dja bàn. 

3. Ban Chi huy Quân sty thj xã 

- Phéi hçp tuyên truyn vn dng nhân dan chp hành các quy djnh cüa 
phap 1ut ye quãn 1 và sir diing pháo; quân 1,2 cht chê các 1oi vu khI, vat lieu 
no theo ch(rc nàng; kiêm soát k9 hot dng cüa các ci:ra hang bay ban san phâm 
pháo boa cña các Nba may thuc B Quôc phông kinh doanh tren dja bàn, tuyt 
dôi khOng d 1i diing ban các san phâm pháo trái phép. 

- Chü trI, phOi hp vOi các don vj lien quan bào v an toàn tuyt di các 
hot dng bàn pháo hoa (neu co) theo quy djnh ti Nghj djnh so 137/2020/ND-
CP ngày 27/11/2020. 

4. Be nghj Chi cyc Hal quan thj xã dy minh cOng tác tuyen tnuyn; 
tang cuè'ng kiêm tra, giám sat khu vrc cü'a khâu, cáng biên, chü dng phát hin, 
bat giü', xiir l các dOi tuçing có hot dng nhp khâu trái phép các lo?i pháo, 
thuôc pháo. 

5. Be ngh Bii Quãn 1 th tru'ông s 2 phM hçip Cong an, B di biên 
phông tang cuông kiern tra, kiem soát trén các tuyen vn chuyên hang hóa, khu 
virc câng biên, các co sâ kinh doanh, các chq... d kjp thôi phát hiên, bat giu, xir 
I các dôi tuçmg vn chuyen, buOn ban, tang trü các loai pháo, thuc pháo. 

6. Phông giáo dyc và Bào to thj xã 

- To chirc, hithng dn thrc hin các hoit dng tuyen truyn, ph bin 
pháp lut ye cam pháo cho can b, giáo viên, nhân vien, h9c sinh, sinh viên, 
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dông th?yi k cam kt không vi phtm các quy djnh v crn san xuât, vn chuyn, 
mua ban, tang trtt, sr dirng trái phép các 1oipháo (phái tuyên truyén k5 dê hQc 
sin/i, sinh viên hiêu râ phán biçtpháo /ioa no vO'i p/lao hoa, ngzthi du'ài 18 tuOi 
thi khOng ducic sir dyng bat logipháo nao). 

- Phi hqp vi co quan chüc nãng, chinh quyn dja phucmg xfr 1 nghiêm 
các trrnmg hçip vi phim lien quan den pháo, dim vào tiêu chi dánh giá thi dua, 
hnh kiêrn trong các trung hçc. 

7. Phông Van hóa và Thông tin thi xã 

- Chi dto Trung tam Van hoá, The thao và Truyên thông, UBND các 
phuô'ng tang c1s&ng cong tác tuyên truyên, phô biên các quy djnh cüa pháp lut 
dôi vôi vic cam và tác hai  cüa các hành vi san xuât, buôn bàn, van chuyên, tang 
trU, sfr diing trái phép các loai pháo. 

- Chü dng phi hçip xây dirng các tin, bài, phóng sir v cong tác phông 
ngra, dâu tranh các hott dng vi phm ye pháo trên dja bàn cüa các co quan 
chirc näng. Qua do, kjp thai biêu du'o'ng guo'ng "nguO'i tot, vic tot" cüa các tp 
the, ca nhân có thành tIch xuât sac trong cong tác phông ngra, dâu tranh, ngän 
chn các hânh vi vi phim ye pháo; len an, phê bInh các truO'ng hçp vi phm và 
dua tin kjp thO'i các vii an diiên hInh dê tuyên truyên, ran de ti phim. 

8. JJê nghj Vin kim sat nhân dan thj xã, Tôa an nhân dan th xã 

- Thirc hin nghiêrn tüc, hiu qua Thông tu lien tjch s 06/2008/TTLT-
BCA-VKNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 giüa B Cong an, Vin kiêm sat 
nhân dan toi cao, Tôa an nhân dan tOi cao hung dan vic truy ciru trách nhirn 
hInh si,r dôi vâi hành vi san xuât, mua ban, 4n chuyên, tang tnt, sir dirng trái 
phép pháo nO và thuôc pháo... 

- PhM hqp vth COng an thj xã chçn các v11 an dim lien quan dn pháo d 
kjp th?ñ dim ra truy to, xét xir lu'u dng ti các dja bàn tr9ng diem, nhárn tuyên 
truyen, giáo diic, ran de, phông ngra ti phm. Day nhanh tiên d truy to, xét xi.r 
càc v1i an ye pháo. 

9. Be nghj Uy ban Mt trn To quc thj xã và các to chñc doàn the 

- Uy ban Mt trn To Quc thj xã: TAng cung chi do các t chirc 
thành viên thrc hin 4n dng nhân dan k cam kêt không vi phtrn các quy djnh 
cüa Nhà nrnic ye quãn l pháo, chü dng phat hin, to giàc các tO chi'rc, cá than 
có hành vi san xuât, mua bàn, tang tr, sü ding trái phép các loi pháo, nhât là 
pháo nO, pháo hoa nO gAn vth cuc vn dng "Toàn dan doân kêt xây dirng nOng 
thôn mói và do thj van minh". 

- Boàn Thanh niên thi xã: Chi do các t chirc co s doàn trin khai 
quyet lit cOng tác tuyên truyên cac chü truong, chInh sách cüa Dâng, Nba nuc 
ye quãn 1 pháo trong than dan. TO chirc cho doân viên, thanh niên k cam ket 
không tham gia hoc thirc hin các hành vi vi phrn ye pháo (theo máu cam két 
gt'i kern theo). 
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- Hi Lien hip phti nfr thi xã: Thumg xuyên giáo dic con em và vin 
dông ngui than trong gia dInh chp hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut ye 
cam san xuât, mua ban, tang tr, vn chuyên, sir di.ing trái phép các 1oii pháo, 
dc bit không dot pháo nO trong dêm Giao thüa Tét Qüy Mao nàm 2023. 

- Hi Ciyu chin binh th1 xã, Hi ngu'ôi cao tuôi thi xã, Hi Nông dan 
thj xã: Tang cuèng cOng tác tuyên truyên, vn dng hi viên và nhân dan chap 
hành nghiêm ti1c các quy ctnh pháp lut ye phOng, chông pháo; tIch ciIc phdi 
hçp vó'i chInh quyên cor si triên khai các hott dng phông, chông vi phm ye 
pháo, nhât là hành vi dOt pháo no, pháo hoa nO trong dêm Giao thüa Tet QOy 
Mao nám 2023. 

10. UBND các phu'bng: Nghiêm tic r1it kinh nghim v nhtmg tOn ti, 
hin chê nãm 2022, dc bit dOi vOi các phung xãy ra tInh tring dOt pháo nhiêu, 
d có các giài pháp chi dto quyêt lit, hiu qua horn trong djp Têt Nguyen dan 
nám 2023. Trong do: 

- Can cir tuyn, dja bàn trpng dim t chirc trin khai toàn din các ni 
dung, Iin pháp ti phân III Kê hoch. 

- Co khoch huy dng cã h thng chInh trj thirc hin nhim v phOng 
ngira, dâu tranh chông các hành vi nhp lâu, san xuât, buôn ban, tang trt, su 
dung trái phép các loi pháo truc, trong và sau Têt nguyen dan Qüy Mao näm 
2023. Trong do can phân cOng nhirn vit quàn l da bàn và gãn trách nhim ci 
the cho tmg ban ngành, doàn the ô cor s1 

- To chi'rc Lé ra quân tuyen truyn phông, chng pháo trén dja bàn. 

- Thành 1p các Doàn lien ngành cp phi.rng do lãnh do cp üy, chInh 
quyen phuè'ng lam trung doàn kiêrn tra, tuyên truyên, v.n dng thu hôi pháo, 
thuôc pháo ti các dja bàn tiêm an nguy ca cao xãy ra vi phm ye pháo (triên 
k/wi tru'ó'c Tét Du'ang if ch 2023 den Tét Nguyen dan QzyMâo nám 2023,). 

V. TO CHUC THIC HItN 

1. Thôi gian thrc hin Kê ho,ch: tr ngày 20/9/2022 dn 30/01/2023. 

2. Chi tiêu dãu tranh, bat gill' ye pháo: 

- Giao chi tiêu phát hin, bt gifl, xir 1 hInh str  ti phm v pháo, thuc 
pháo cho các dan vi cii the nhu sau: 

+ COng an thj xa: 03 vv; 

+ Don Bien phông cira khâu cang Cira Lô - Ben Thüy: 02 via; 

+ UBND 07 phung môi dan vj: 01 vj. 

- D nghj Chi Cc Hãi quan Cang Cira Lô, Di Quân l thj tnthng s 2 
can cur chi tiêu do Ciuc Hai quan tinh, Cuc Quãn 1 thj truèng tinh giao e tO 
churc trien khai thiic hin theo quy djnh. 

3. Các phông, ban, ngành thi xll, UBND các phu'ông xây dirng ké 
hoach, tO churc trien khai thirc hin nghiem thc, gun K hoch ye UBND thj xà 
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(qua Cong an thj xã) truâc ngãy 26/9/2022; báo cáo tong kêt thirc hin ké hoich 
truâc ngày 30/01/2023 ye UBND thj xã (qua Cong an thj xã) dé tOng hcp. 

Lu'u : Do'n vi, dja phirn'ng nào thié'u quan tam chi dgo hoc chi dgo trién 
khai thy'c hin không nghiêm thc, day di các ni dung, nhiém vu tgi ké hoach 
nay; két qua han ché, dé tinh hInh vi phm ye pháo trên dia bàn, linhvu'c quán 
l diên biên pht2'c tgp (Xáy ra bj thirang do pháo, no pháo nh/eu, nhdt là trong 
dêm giao thira) thI tp the và Ca nhdn thi tru'&ng dan vi, dia phu'o'ng do phái 
chiu trách nhiém trzthc Chit tich UBND thi xd) 

4. Kinh phi dam báo: Trên Co s& d nghj cüa Cong an thj xã, PhôngTái 
chInh - Kê hoch th xã thâm djnh trInh UBND thj xa xem xét, quyêt djnh hO trçr 
kinh phi cho các phông, ban, ngành thirc hin. 

Yêu câu các phông, ban, ngành thj xä Va UBND các phuingtriên khai 
thirc hin nghiêm tüc. Qua trInh thirc hin nêu có khó khãn, vu&ig mac báo cáo 
ye UBND thj xã Cira Lô (qua Cong an thj xã) dê dugc hithng dân./— 

Noi nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Cong an tinh Ngh An; CHU TICH 
- TT Thj t'iy - HDND thj xA; 
- Các die PCT UBND thi xä; 
- Các phang, ban nganh, do vi,  doàn the TX; 
- UBND các phmng; 
- Luu: VT, CATX.— 

Doãn Tiên Dung 
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