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KẾ HOẠCH 

Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, 

 đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo  

bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 4777/KH-CAT-PC06, ngày 11/11/2022 của Công 

an tỉnh Cao Bằng về việc “Tăng cường thực hiện công tác quản lý phòng ngừa, 

đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo bảo đảm an ninh trật tự Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023”. Để tăng cường thực hiện công tác quản lý phòng 

ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về pháo; huy động 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt 

là lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật về pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch, biện pháp công tác trong phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, không để bị động, 

bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính 

trị dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. 

- Tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp nổi lên 

liên quan đến công tác quản lý, sử dụng pháo ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình 

trạng đốt pháo trái phép vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp 

thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản 

lý Nhà nước về an ninh trật tự nói chung, quản lý, sử dụng pháo nói riêng tăng 

cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng sản xuất, mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo. Phát huy vai trò của người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị, phân công rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được phân công theo nội dung của kế hoạch này. 
- Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, thiết 

thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
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1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy, UBND thành 

phố đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, trọng tâm là: 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định 

số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo các cấp về 

nội dung này. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng pháo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể triển 

khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân 

dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. 

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Nhân dân tham 

gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tổ chức ký cam kết tự giác chấp hành 

các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.  

4. Tổ chức tổng rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm để chủ động 

giáo dục, răn đe phòng ngừa tái vi phạm. Thông báo công khai những trường hợp 

vi phạm về pháo đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi 

cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng (hoàn thành trước 30/12/2022). 

5. Tập trung phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, 

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng ngăn 

chặn các trang mạng intemet, mạng xã hội đăng tải thông tin, bài viết, hình ảnh 

liên quan đến hoạt động hướng dẫn chế tạo, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái 

phép pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ các khu 

vực bến xe, chợ, khu vực kinh doanh mua bán tập trung đông người để phát hiện, 

xử lý, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái 

phép các loại pháo, thuốc pháo. Kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số 

vụ án điển hình nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa chung. 

6. Huy động tối đa lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn hiệu 

quả đối với các hành vi đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán, 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. 

7. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính 

các đại lý bán sỉ, bán lẻ tạp hóa, các điểm tập kết ở bến xe, chợ... nhằm phát hiện, 

thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo, 

thuốc pháo. 
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8. Bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định 

tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ. Kiên quyết xử lý các trường hợp sản xuất và sử dụng các loại pháo mà không 

được phép. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Công an thành phố Cao Bằng 

  - Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành kế 

hoạch, văn bản huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia 

tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo gắn 

với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023 (hoàn thành trước ngày 20/12/2022). Đồng thời, triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Phần II Kế hoạch này. 

 - Tổ chức ký cam kết với từng tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, hộ kinh 

doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không để xảy ra tình trạng đốt pháo 

trái phép (hoàn thành trước ngày 20/12/2022), Phối hợp với cơ quan y tế địa 

phương, các bệnh viện nắm tình hình tai nạn, thương tích liên quan đến pháo để 

kịp thời thống kê báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Chủ động thông tin với các 

cơ quan báo, đài đưa bài về công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về pháo 

để tăng cường tính răn đe, giáo dục.  

 - Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an xã, phường triển khai đồng bộ các 

biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, 

đối tượng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, ngừa, đấu tranh, 

ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về pháo từ nay đến Tết Nguyên dẫn Quý 

Mão năm 2023, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử 

dụng pháo trái phép trước, trong, sau Tết Nguyên đán. Phối hợp với các Phòng 

nghiệp vụ trong đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo (thường xuyên). 

 - Xây dựng phương án tổng thể huy động lực lượng bảo đảm an ninh trật 

tự ngăn chặn các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán, tập trung vào các ngày 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán. 

Giao Công an thành phố Cao Bằng là đơn vị điểm trong triển khai thực hiện cao 

điểm phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.  

 - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã, phường xây dựng phương án 

cụ thể tổ chức tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, lập chốt, nhất là tại các địa 

bàn, các hộ dân đã xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên dán Nhâm Dần 

2022 để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về 

pháo, không để tái diễn tình hình phức tạp về an ninh trật tự và đốt pháo trái phép, 

riêng các ngày 29, 30 và mồng 01 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt là 

đêm giao thừa, huy động tối đa lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn 

hiệu quả đối với các hành vi đốt pháo trái phép, đối với các xã phức tạp về an ninh 
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trật tự, Công an thành phố cần tăng cường quân số để phối hợp với UBND cấp xã 

thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác này.  

 Giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này và tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình, kết quả về công tác quản 

lý, sử dụng pháo trên địa bàn thành phố theo quy định.  

Phối hợp với đơn vị có liên quan kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình các đơn vị chưa triển khai 

thực hiện nghiêm túc. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền kế hoạch 

tăng cường thực hiện công tác quản lý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về pháo bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải, cập nhật những nội dung cơ 

bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP lên cổng thông tin điện tử của thành phố 

để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, tra cứu, tìm hiểu. Lưu ý công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được tiến hành 

thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối 

tượng.  

Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính nâng cao cảnh giác, 

tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng tại các điểm phục vụ để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với Công an thành phố xử lý các hành vi mua 

bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo qua đường bưu chính. 

3. Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân thành phố 

Phối hợp với Công an thành phố trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc 

vi phạm liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái 

phép; lựa chọn xét xử lưu động một số vụ vi phạm điển hình để phục vụ công tác 

phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung. 

4. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi Kế hoạch này cũng như Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trong các 

trường học trên địa bàn thành phố; chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho cán bộ, công 

chức, viên chức học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng, đốt pháo 

nổ trái phép. 

Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh 

kiểm trong các trường học. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với Công an thành phố, các phòng ban liên quan tham mưu với 

cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thi 
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hành Kế hoạch này cũng như Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các quy định hiện 

hành của pháp luật có liên quan. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này cũng như Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. 

Phối hợp đơn vị có liên quan đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng chống cháy, 

nổ và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo; quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, 

vật liệu nổ theo chức năng. 

7. Đội Quản lý thị trường số 01 

 Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 

kiểm soát, các cơ sở kinh doanh, chợ,... để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các 

đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo.  

Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người buôn bán cam kết không 

sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo. 

8. UBND các phường, xã 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung Kế 

hoạch này và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức 

triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về pháo trên phạm vi địa bàn 

quản lý; có kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị tăng cường công tác quản lý, 

phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến quản lý, sử dụng pháo, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Phần II Kế 

hoạch này. 

Tổ chức ký cam kết với từng tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, hộ kinh 

doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không để xảy ra tình trạng đốt pháo 

trái phép nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (hoàn thành 

trước ngày 15/12/2022)  

Chỉ đạo thành lập các Đoàn liên ngành cấp xã do Lãnh đạo cấp ủy, chính 

quyền cấp xã làm trưởng đoàn kiểm tra, tuyên truyền, vận động thu hồi pháo, 

thuốc pháo tại các địa bàn xã, phường tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm về 

pháo. 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban ngành, 

đoàn thể 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về quản lý, 

sử dụng pháo đến các hội viên, đoàn viên. 

Phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ 

chức và người dân cam kết tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 

hậu quả tác hại của việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương nếu 

buông lỏng trong công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai và để xảy ra tình trạng sản 

xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo và các quy định cấm 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.  

2. Thủ trưởng các Cơ quan, đoàn thể, chủ tịch UBND các phường, xã căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch này, gửi Kế hoạch trước ngày 15/12/2022; thực hiện 

xong Công tác tuyên truyền, ký cam kết và báo cáo kết quả trước ngày 

15/12/2022 gửi về UBND thành phố (qua Đội CSQLHC về TTXH - Công an 

thành phố) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Thành ủy, UBND TP ( b/c);                                

- VP UBND TP; 

- Công an Thành Phố; 

- BCH Quân sự TP;                                                                              

- Các đơn vị, phòng, ban;      (thực hiện) 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu (VT). 

                                                                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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