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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống pháo năm 2018 
 
Thực hiện Công văn số 3970/BCĐ, ngày 12/11/2018 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo về việc tổng kết công tác phòng, 

chống pháo năm 2018, triển khai công tác năm 2019, Sở Thông tin và Truyền 

thông báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền như 

sau:  

1. Công tác định hướng tuyên truyền 

Trong năm 2018, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã xây dựng 02 định hướng tuyên truyền nội dung tuyên truyền 

công tác phòng, chống pháo gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, cụ thể ban hành văn bản chỉ 

đạo tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với thực hiện Luật 

số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018; 

tuyên truyền về công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái 

phép. 

2. Kết quả thực hiện tuyên truyền 

Căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã 

tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng các nội dung về công tác phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo, cụ thể: 

- Báo Lạng Sơn nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo đăng tải trên các số báo in và Báo Lạng Sơn điện tử, tại các 

chuyên mục “Sức khỏe cộng đồng” (4 chuyên mục/tháng); “Vì an ninh Xứ Lạng 

(2 chuyên mục/tháng); “Thông tin pháp luật” (4 chuyên mục/tháng). 

Nội dung tuyên truyền đều bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, tuyên truyền 

đến người dân việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh liên quan đến phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; nêu gương các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống pháo, góp phần thực 

hiện tốt Nghị định 36 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp; Mặt 

trận tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của 



người dân tích cực tham gia phòng, chống pháo và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 

Đài PT&TH Lạng Sơn tuyên truyền các nội dung về phòng, chống pháo 

trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử langsontv.vn tại các 

chuyên mục “Vấn đề hôm nay” (3 chuyên mục/tháng); Phối hợp với Công an 

tỉnh thực hiện chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” thứ 7 hằng tuần; “Vì chủ 

quyền an ninh biên giới” (2 chuyên mục/tháng). 

(Số liệu tuyên truyền các cơ quan báo chí đã có báo cáo riêng) 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong năm 2018 trên chuyên mục “Phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo” đăng tải được 41 tin, bài ảnh và 14 văn 

bản liên quan đến các nội dung phòng, chống pháo. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện biên tập 

tuyên truyền đan xen trong các chương trình phát thanh, truyền thanh ở địa 

phương.  

Đánh giá: Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông các huyện đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban 

chỉ đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ 

đạo các huyện, thành phố, tổ chức thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội với công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ; trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

Công tác phối hợp giữa cơ quan định hướng tuyên truyền, cơ quan báo chí 

của tỉnh với các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo từ tỉnh đến 

cơ sở đạt hiệu quả tốt; công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống các hành vi 

sai phạm pháo được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Tuy nhiên, số lượng tin, bài, văn bản phản ánh về công tác này chưa nhiều, 

chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, thanh minh... 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

 Tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả Luật số 14/2017/QH14, ngày 

20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

Luật Hình sự năm 2015; Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng pháo và các Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo tỉnh triển khai trong thời gian tới.  

Tăng cường đổi mới, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định pháp luật, nhất là chế tài xử lý các hành vi sai phạm về pháo; cảnh báo 

nguy cơ tác hại do pháo gây ra để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật của người dân, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi 



sai phạm về pháo; tập trung tuyên truyền với đối tượng là khách du lịch, cư dân 

trên tuyến biên giới, số người Việt Nam đi Trung Quốc lao động về nước… 

Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan định hướng tuyên truyền với 

các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng chống các hành 

vi sai phạm về pháo của tỉnh./. 

 
  Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Công An tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB.  
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