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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với 

 thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,  

công cụ hỗ trợ năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-BCĐ, ngày 28/12/2018 của BCĐ Phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh  Lạng Sơn về Phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho công chức, viên 

chức và người lao động (viết tắt: CCVC,LĐ) thuộc Sở Xây dựng, gương mẫu thực 

hiện và tuyên truyền cho gia đình, mọi người xung quanh về hành vi sai phạm về 

pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan 

năm 2019. 

2. Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về 

pháo là nhiệm vụ trọng tâm; quyết tâm phấn đấu thời gian trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Sở Xây dựng tuyệt đối không có CCVC, LĐ nào 

xảy ra các sai phạm về pháo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nội dung cụ thể: 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các quy 

định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các 

hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ; Nghị định 

số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan, Kế hoạch số 172/KH-BCĐ, ngày 28/12/2018 của 

BCĐ Phòng , chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn Về Phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019. 

2. Tổ chức đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử 

của Sở về việc phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo. 
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          3. Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm túc, không vi phạm các quy định về 

 pháo. Chủ động tuyên truyền, treo băng rôn tại Trụ sở Sở Xây dựng và các đơn vị 

trực thuộc. 

          4. Nghiêm cấm toàn thể CCVC,LĐ thuộc Sở mua bán, vận chuyển, sử dụng 

trái phép các loại pháo; tuyên truyền cho gia đình, mọi người xung quanh cùng 

thực hiện, đồng thời tích cực tham gia, phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm. 

5. Theo dõi, giám sát và thông báo kịp thời với lực lượng công an những 

trường hợp cháy nổ, vi phạm pháp luật, vi phạm về pháo nhất là vào các giờ cao 

điểm, đêm giao thừa, dịp Lễ hội, Tết Thanh Minh để kịp thời ngăn chặn không để 

xảy ra sai phạm. 

6. Đưa tiêu chí không vi phạm các quy định về pháo để xét thi đua đối với 

CCVC,LĐ trong năm 2019. 

 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12/2018 đến 15/12/2019 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển 

khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động. 

2. Giao Văn phòng Sở phối hợp cùng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết 

quả, thực hiện báo cáo theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TT thuộc Sở; 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, VT. 
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