
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
Till xA CIYA LO Dclp-Tirdo-Hanh phüc 

S: /KH-UBND Ct'a Lô, ngày tháng 11 n6in 2022 

KE HOACH 
Tuyên truyn phông, chông các h?tnh vi vi phim ye phäo 

djp l Noel, Têt Dirong ljch vã Têt Nguyen Clan Qu Mao näm 2023 

Thrc hin K hoach s 621/KH-UBND ngày 14/9/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An; K hoach s6 1013/KH-CAT-PVOo-PCOi ngày 14/9/2022 ca Cong an 
tinh Ngh An v phàng chng các hành vi vi pharn v pháo tru'c, trong và sau Tt 
Nguyen dan Qu Mao 2023, K hoach s 265/KH-CAT-PCOÔ-PVO1 ngây 
03/10/2022 cña Cong an tinh Ngh An v tuyên truyn phàng, chng các hành vi vi 
pharn v pháo dip  Lê Noel, Tt Du'ang lch và Tt Nguyen dan Qu' Mao närn 2023; 
UBND th xä Ci'ra Là ban hành k hoach trin khai thirc hen  v  viec  tuyên truyn 
phàng, cMng cac hành vi vi pharn v pháo nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Tp trung clii dao  trin khai dng b, toàn dien  các  bien  pháp tuyên 
truyn phàng, chng các hành vi vi pharn v pháo dip  1 Noel, T& Du'cing Tjch 
và Tt Nguyen Clan Qu Mao nãrn 2023, tip tijc tao  sij chuyên biën tIch crc tir ' 
thi'rc tr giác dn hành d5ng  chp hành các quy dnh cUa pháp 1ut v quãn 1', su' 
dung pháo; vn th5ng  nhân dan phát hen  t giác, tçr nguyen giao nôp pháo bang 
nhiu hinh thirc phü hcip, gop p1n thuc hen  có  lieu  qua Nghj dnh s 
137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cia ChInh phü v quãn 1, sn ding pháo và 
clii dao  cüa Bô Cong an, Tinh üy, UBNID tinh v cong tac phàng chng các hành 
vi vi pharn v pháo. 

2. Các hoat dng tuyên truyn phãi darn bão diing quy ch phát ngOn ciia 
Dãng, nhà nuâc; ni dung, hInh thrc tuyên truyn phái chun bj elm dáo, darn 
báo hieu  qua, thit tlwc, phn hcp vci tirng da bàn, di tung tuyên truyn; tránh 
phO tn1iing hInh th(rc. 

II. DIA BAN, DOI TU'QNG TAP TRUNG TUYEN TRUVEN 

1. Dja ban tuyên truyn 

- Dja bàn các pinräng trên toàn th xä, tp trung các phuäng trcng dirn v 
tmnl hlnh vi plarn v pháo, các 1dm dan cu tp trung dOng nguäi. 

- Khu vi,rc cIa, dii 1 ban hang, các dirn tp k& hang hóa bn Xe, Cãng cü'a 
khu, bk thuyn... ma các loai t5i pharn, di tu'cmg vi pharn v pháo loi dung hoat doug. 

2. Di tu'çrng tuyên truyên 

2.1. £161 tu'97zg tiiyên trityn (lp trung: toàn th can bO và nhân dan trêri 
dja bàn thj xà Cira Là. 
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2.2. Gác Iz3 gia din/i, Cd n/ian có dai  l' bàn s, ban lé tçip hóa, tharn gia 
kinh doanh buôn bàn tai  các dja bàn trung tarn, chcy; kinh doanh vn tái hang hóa 
tir nu'o'c ngoài, tñ' da bàn khác v th xã.. các chñ phu'Gng tin, ngisi diêu lchiên 
phimng tin giao thông du'ng b, dung thñy... Co diu kin hoc biêu hin 
nghi vn san sut, rnua ban, tang trt, vn c1myn pháo trái phép trên dja bàn 
quán 19. 

- So thanh thiu niên, hçc sinh, sinh viên các tru'äng hçc; các ho gia 
dInh, cá nhân sinh sng, lam vic trên da bàn cO biu hin nghi vn rnua ban, 
tang triTi', sü ding phao. 

- Các tru1ing hop  có tin an, tin sr v hành vi san xut, rnua bàn, tang till' 
pháo trái phép dip  Mt nguyen dan các nãrn tni'o'c. 

III. NO! DUNG, BIN PHAP, PHAN CONG NHIM V!J 
1. PhOng Van hóa thông tin thj xä 

Phi hcip Cong an thi xã tharn rnuu Chñ tjch UBND thj xã thành 1p các 
t cOng tác tuyên truyn, kirn tra, lnrng dn cOng tác phOng chóng các hành vi 
vi pharn v phao dip M Noel, Tt Drcing ljch và Tt Nguyen dan Qu9 Mao nàrn 
2023 do 01 dng chI lãnh dao  UBND thj xã lam Tru'ng doàn. Lij'a chn dja bàn, 
1dm vijc trçng dMrn phirc tap  v pháo trén dja bàn quân 19 d tharn mu'u doàn 
cOng tác trçrc tip tuyên truyn, kirn tra, hu'ing dn cOng tác phOng chng pháo 
cüa chInh quyn cp c s&. 

2. Ti'ung tam Van hOa The thao vä Truyên thông thi xä 
- Chili dng xây di,mg các phOng sir, tin bài tuyên truyn phOng ch6ng pháo 

và tang cung thai hrng tuyên truyn trên các pinro'ng tien  thông tin dai  chiling. 

- Phi hop COng an th xã t chñ'c tuyên truyn lu'u dng dn tn các cijin 
dan cu trén da bàn. Ni dung tp trung dy mnh cOng tác tuyên truyn, pM 
bin các quy djnh cilia pháp 1ut v vic cim san xut, mua bàn, vn chuyên, 
tang till', sill' dijng trái phép pháo M và t1nic pháo; tuyên truyn hu qua, tác hai 
cilia pháo n; ch tài xr 19 di vi cac truang hop  vi pharn; kt qua du tranh, 
xü' 19 các hành vi vi pharn; vn dng nhân dan phat hien,  tó giàc, tr nguyen giao 
nôp cac Ioai pháo. 

3. Cong an thi xä 

- Thành lip các t tun tra vi trang, ph6i hcip các lrc hrcrng darn bào an 
ninh tai cc sili t chilrc tun tra, kirn tra phat hin kip  thai các hành vi mua ban, 
vn chuyn, tang trü, silt dijng trài phép pháo M và thuc phao. Riêng dêrn giao 
thili'a Mt Nguyen dan QuMão nãrn 2023 chili dng có pinrang an huy dng ti da 
càc lçi'c hng, can b chin s trirc Mt tang cuäng xung c sâ, pMi liç'p vi cac 
lij'c lu'Gng cfia phu'ang, các lij'c luvng qun chiing darn bâo ANTT co sa, Idérn 
tra, xñ' 19 các hành vi vi pharn v phao. 
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- Clii dao  cãc di cong tác lien quan din tn, iung dn Cong an các 
phuing tin hành rà soát, len danh sách các h gia dinh, cá nhân có biëu hin 
nghi vn v san xut, rnua ban, vn chuyn, tang trü, sr dung  pháo trái phép, 
cad tnrng h'p có tin an, tin sr vi pharn v pháo trên dja bàn quãn l' d chi 
dng có phuang an gp gç tuyên truyn, giáo diic, t chrc k cam kt không vi 
pharn v pháo trong dp L Noel, Tt Du'ong ljch và Tt Nguyen dan Qu Mao 
nãrn 2023, hoc goi hói, ran de d tuyên truyn, giáo dic phàng nga cluing. 

- Clii dao  cac phung, khi t chrc tuyên truyn qua lóa phát thanh c s 
hang ngày ttr ngày 15/12/2022 (bào dam It nliât 02 lnIngay). 

- Phát hin, chn chini nhüng tn tai, han ch và tham rnisu Chii tjch 
UBND thj xã xi'r 1,2 trácli nhirri di vâi các t chrc, cá nhân thiu tinh than, 
trácli nhim, kliông thijc hen  hoc tirc hiên không nghiêm càc giài pháp phOng, 
ch6ng pháo trên lini virc, dia  bàn phi trách (dec biet ku tInh hinh vi pham ye 
pháo din bin phüc tap,  báo clii pián áni, UBND tini có van bàn phê blnh). 

- Piát dông pliong trào pióng, cing các iàni vi vi pham ye pháo hoãc bI 
rnt t giác tâi các ca quan chrc nãng cad d61 tircYng có biu hen nghi vn lioat 
dng san xut, rnua ban, tang trü, vn ciuyn si'r dung  pháo, thuc pháo, 

- Clii dao  tliàni 1p các doàn lien ngàni cp phung do Lãnh dao  cp üy, 
ciInli quyn phixäng lam trung doàn kimn tra, tuyên truyn, vn d5ng  thu hi 
pháo, thuc pliáo tai  dja bàn pliu'ing tirn n nguy do' cao xày na vi pliarn v 
pháo (tnin khai tnixc T& du'cing lch 2023 dn Têt nguyen dan Qu9 Mao nãm 
2023). 

- Tiàni 1p t cOng tác d pii icip vOi Trung tarn Van lióa The thao vâ 
Truyên thông tij xã, tuyên tnuyn lu'u dng piOng, chng pháo tir LC Noel, tt 
Ducing lch dn Tt Nguyen dan Qu9 Mao 11am 2023, din tnçng tai tuyën, dja 
bàn, di tucng trdng dirn v piáo tai  da phuang. Ben en1i d.6, 
tmu.yCn phong, chôrigpháo tap ining ti càc truig [iK S. HI 
quàn 19 (tri.Cn khai tit ngàv 10/1 2/2022). 

4. Piong Tài chinh- I( hoach thj xä phi hcp Cong an thj xâ tharn rntru 
UBND tij xã b tni kini phi d ho tnc càc piOng, ban, ngàith tij xã trong viec  tniCn 
khai tirc hien  cOng tàc tuyên truyn, phOng, chng các hàith vi vi pharn ye pháo. 

5. Van phàng HDND-UBND th xã: pliôi hcip Cong an thj xâ, theo dOi, 
kim tra, dOn dc, imrâng dn các lrc lucing,  dia phuo'ng tnin khai có hieu qua 
thit tlui'c k hoaci nay. 

6. Phông Ni Viii thj xä ciü tn pi6i hcip vi COng an th xà tharn rnu'u 
UBND ti xã tliijc hen  nghiêm ch tài xü 19 tnáci niiern trong cOng tad thi dua, 
khen thu'ng Mi yi các tp the, cá nhân (d('Ic bit là tráclz n/ziin cáa iigu'O'i 
dá'ng Jâii các co' quail, 1O71 V( cl,á'c näng lieu quan V('l cliluil, quyên CJ3 

p/zu'ô'ng, t tru'O'ng các T6 tuyêil truyên plzbng, cliong pliáo cop pliii'O'ng,) tron g 
viec tiarn rnuu, clii dao,  trin kiai cad giài pháp phông, chng piào nói chung, 
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tuyên truyên phOng, chông pháo noi riêng trên dja bàn ('nhOt là k/il dé il/i/i hInh 
vj ph ct/n v pháo dién bin phic tcip, báo ch[phàn ánh, UBND tin/i có van bOn 
phê blnh,). 

7. Cãc phông, ban, ngành, doãn the thi xi, CIC Co.  quan, (Ion vi, 

tru*ng hQc trên dla  bàn 
Thu'c hin chi'c nang, nhiêrn vij dixcic giao day rnanh cong tác tuyên 

truyn, vn dng nhân dan, doàn viên, thanh niên, hçc sinh, sinh viên chLp hành 
nghiêrn tic các van bàn, quy djnh v phOng, cMng pháo no trên (Ija bàn nhât là 
Nglij dji,ii s6 137/2020/ND-cP iigày 27/11/2020 cüa Gizujil, p/ia v quOn /9, sfr 
dijiig pliáo có "le" iic t/,l haul, tà' ngày 11/01/2021 (Thay ih Ngh/ din/i 
362009/ND-CP ngày 15/4/2009 cia Chmnh phñ v quail 19, si diiig p/iáo,); KC 
hoach s 621/KT-I-UBND ngày 14/9/2022 cüa UBND tinh Ngh An và Kê hoch 
s6 l57tKH-LJBND ngày 2 1/9/2022 cüa UBND thi xã v phèng chng các hàith vi vi 
pharn ye pháo truâc, trong và sau Tt Nguyen dan Qu Mao 2023; K hoach s 
101 3/KH-CAT-PVO6-PC01 ngày 14/9/2022 cña Cong an tinh Nghe An v phOng 
cMng cac liânh vi vi pharn v pháo tru'àc, trong và sau Têt Nguyen (Ian Qu' Mao 
2023, K hoach s6 265/KH-CAT-PCO6-PV01 ngày 03/10/2022 cña Cong an tinh 
Ngh An ye tuyên tTuyen phOng, chng cac hành vi vi pharn v pháo dip  Lê Noel, 
Tt Du'ang ljch và Tt Nguyen (Ian Qu' Mao nãrn 2023, 

8. Uy ban nhân dan cãc phu?rng 

- Tang cu'ng tuyên truyên qua h thng ba phát thanh c s, trên các 
trang mang  xã hi; phát dng phong trào toàn dan phOng, cMng các hành vi vi 
phtrn v pháo hoc bI mat t giác ti ca quaii chirc nang các d6i tuvng CO biu 
hiên nghi vn hott dng, san xut, rnua ban, tang trft, sr dung  pháo, thuc pháo. 
Nlit là tuyên truyn sâu rng Nghj djnhz sd 137/2020/ND-C]? ngày 27/11/2020 
cila (711,,!, p/ui v quàii 19, sfr dijng p/zOo cO hiiu lzjc till iià,,i, tic ngày 
11/01/2021 th,ay thz Ngizj djnhz 36/2009/ND-GP ngày 15/4/2009 cia Ciiiiiiz 
p/ia ye qiiOn 19, sO' di.ing p/zOo. 

- Môi phuyng thành ltp rnt T tuyên truyn, kiêm tra, hung dan cong 
tác phOng, ch6ng pháo do ChÜ tjch UBND phixäng lain t trung và chju trách 
nhiêm v tInh hmnh vi phain v pháo trên (Ija bàn quán is', thành phn gm: Cong 
an, Quân sçr, Doàn th, Khi trung,... trijc tip tuyên truyn tai  các kim virc 
trQng dirn phñ'c tap  v pháo thuc (Ija bàn quán 1' (1r1thi k/'iai tic ngày 
15/12:2022 - Du'o'ng 1/ch dê'n hat giao thica T& Nguyen dOn Qu9 Mao 2023). 

- T chU'c k cam kt cho can b và nhân dan trên dja bàn v phOng ch6ng 
pháo, b6 tn treo bang ron, áp phIch khu hiu tai  nhüng nai cong cong,  kim dan 
cu' tp trung dông ngu'i ('tat i/i/au môt khô'i phOi Co tic 01 dn 02 bang ron, tçii 
nhà vOn hOa cOc khai phOi có Op phIch, khdu hi, ni dung tp trung tuyên 
truyn, phO bin các quy djnh cüa pháp 1ut v crn san xut, rnua ban, tang tr, 
vein chuyii và sr dung  pháo trái phép. 
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IV. TO CHIC THU'C HIEN 

1. Trên CG s k hoach nay các phông, ban, ngành, doàn the, to chi.rc 
chInh tr- xã hi, UBND các p1urng t6 chüc quán trit dn 100% can b, cong 
chi'rc và Nhân dan nrn vüng trng nôi dung, d trin khai thirc hin. K& qua 
thrc hin các n5i  dung chi do tai  k hoach nay gui v UBND thj xã (qua Van 
phOng HDND-UBND, Cong an thj xã) d theo dOi. 

2. ThO'i gian thrc hin k hoach: Ttr ngày 15/12/2022 dn 15/02/2023. 

Yêu cu các phOng, ban, ngành, doàn th thj xä các Ca quan, dan vi, 
tru'äng hçc trên da bàn và UBND các phuäng t chñ'c thij'c hin nghiêrn tiic. 
Qua trmnh th'ijc hin, nki cO khó khãn, vao'ng rnc báo cáo v UBND thj xä (qua 
Cong an thj xã) d 1urng dn thij'c hin./. 

No'i n/ian: 
- UBND tinh; 
- Cong an tinh; (d báo cáo) 
- iT Thi Oy, HDND thi xã; 
- Các dlc PCT UBND thi xã; 
- Các phOng, ban, ngành, doàn th thj xã; 
- Các co quan, don v, tnthng hçc; 
- UBND các phi.ràng; 
- Luu: VT, CATX. 
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