
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

CÁC HÀNH VI SAI PHẠM VỀ PHÁO 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-BCĐ 
          Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, 

triển khai công tác năm 2021 

 

Để đánh giá tình hình kết quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm 

về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị với các 

nội dung như sau: 

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH 

PHẦN THAM DỰ, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Hình thức tổ chức Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến 3 cấp: UBND tỉnh với 

UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị 

a) Thời gian:  dự kiến cuối tháng 01/2021 (thời gian cụ thể sẽ có thông 

báo sau). 

b) Địa điểm: Hội nghị được tổ chức tại các điểm cầu sau: 

- Điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh. 

- Điểm cầu tại trụ sở UBND các huyện, thành phố. 

- Điểm cầu tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn. 

3. Thành phần, đại biểu tham dự Hội nghị 

a) Điểm cầu trụ sở UBND tỉnh 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh 

(theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sản xuất, 

buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo tỉnh); 

- Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh (do Công an tỉnh mời); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; 
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- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Thông 

tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng 

Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn (dự và đưa tin). 

b) Điểm cầu trụ sở UBND các huyện, thành phố 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan (do UBND huyện mời). 

- Các đội nghiệp vụ có liên quan của Công an huyện (do Công an huyện mời); 

- Bộ phận giúp việc của Văn phòng UBND huyện, Công an huyện; 

c) Điểm cầu trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn 

Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

chính trị- xã hội cấp xã; Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự và đại diện lãnh 

đạo các thôn, khối phố trên địa bàn (Do UBND cấp xã mời) 

 4. Chương trình Hội nghị 

- Ổn định tổ chức; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và điều hành 

Chương trình Hội nghị (Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh); 

- Phát biểu khai mạc Hội nghị (Lãnh đạo UBND tỉnh); 

- Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

năm 2020; kế hoạch công tác năm 2021 (Lãnh đạo Công an tỉnh); 

- Thảo luận (Lãnh đạo Công an tỉnh); 

- Nghỉ giải lao; 

- Tiếp tục thảo luận (Lãnh đạo Công an tỉnh); 

- Kết luận, bế mạc Hội nghị (Lãnh đạo UBND tỉnh). 

II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2020 

Năm 2020, theo báo cáo của Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo về kết quả công tác đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo của các đơn vị 

chưa có nhiều thành tích nổi bật; số vụ, số lượng pháo thu giữ giảm sâu so với năm 

2019 (phát hiện, bắt giữ 94 vụ, 86 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng các loại pháo do Trung Quốc sản xuất, thu 4.935,7 kg pháo các loại, giảm 

100 vụ, 154 đối tượng, 23.773,7 kg pháo), chủ yếu là các vụ phát hiện, thu giữ số 

lượng pháo nhỏ. Mặt khác, công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị. Vì 

vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen 

thưởng các tập thể, cá nhân năm 2020. Thành tích của các cơ quan, đơn vị sẽ được 

Cơ quan Thường trực tổng hợp, bổ sung phục vụ khen thưởng trong thời gian tới. 

Các sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, 

thành phố căn cứ kết quả, thành tích trong công tác phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo chủ động xét khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc 

thuộc cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. 
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III. THẢO LUẬN, THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

1. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo 

tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị 

trấn chuẩn bị các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Trong đó, tập trung 

nêu những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm cách làm hay và các giải pháp 

thực hiện trong thời gian tới.   

2. Các đơn vị tham luận tại Hội nghị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các 

huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Đình Lập; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công 

an tỉnh; Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh; Công an huyện Chi Lăng; 

UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc; UBND xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình; UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu 

Lũng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

phục vụ Hội nghị. Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ 

Lãnh đạo UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị. 

Maket Hội nghị: 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI SAI PHẠM VỀ PHÁO   

 

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI  

SAI PHẠM VỀ PHÁO GẮN VỚI QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,  

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 2. Công an tỉnh: Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Chương 

trình, bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh; quyết 

toán kinh phí tổ chức Hội nghị.  

3. Viễn thông Lạng Sơn: Phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo 

(Văn phòng UBND tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, 

thành phố, UBND xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm 

bảo tốt cho Hội nghị (thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện theo 

thời gian tổ chức Hội nghị).  

4. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo chuẩn bị 

Hội trường phục vụ Hội nghị; mời các thành phần dự Hội nghị. Bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực tại phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 
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5. Tài liệu Hội nghị: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành 

phố, UBND các xã, phường, thị trấn cập nhật tài liệu Hội nghị qua VNPT-

iOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, in tài liệu, gửi các 

đại biểu dự Hội nghị. 

 Tài liệu gồm: Chương trình Hội nghị; Báo cáo số 04/BC-BCĐ ngày 

06/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh về Tổng kết công tác phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ năm 2020; Kế hoạch số 02/BC-BCĐ ngày 05/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực 

hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2021. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch./. 

Nơi nhận:                                                                                        

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống pháo tỉnh; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, TT THCB; 
- Lưu: VT, THNC(NTT).        

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Trọng Quỳnh 
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