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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác phòng, chống các hành vi 

 sai phạm về pháo 6 tháng đầu năm 2022 

 

Kính gửi: Công an tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1819/CAT-PV01 ngày 23/5/2022 của Công an 

tỉnh về việc sơ kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 6 tháng 

đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả tuyên truyền như 

sau: 

1. Công tác định hướng tuyên truyền 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-BCĐ ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã ban hành văn bản định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022. 

2. Kết quả thông tin, tuyên truyền của các cơ quan đơn vị 

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

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đã biên tập, tuyên truyền về 

công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng. Kết quả tuyên truyền cụ thể: 

Các cơ quan báo chí thường trú: Từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022, đã 

có 30 tin, bài kèm ảnh có nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo trong thời gian trước, trong, sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần, các Lễ hội Xuân và Tết Thanh minh năm 2022. Tuyên 

truyền các hành vi sai phạm, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sai phạm về 

pháo gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có báo cáo riêng. 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố: Đã đôn đốc, hướng 

dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; các đài truyền thanh cấp xã 

biên tập, tuyên truyền về công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

và các hoạt động khác có liên quan, đan xen trong các chương trình thời sự tổng 

hợp, phát sóng thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình tại địa phương. 

Đồng thời sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền thông 

qua các màn hình LED tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền bằng xe lưu động, 
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xe máy có gắn loa tới tận các thôn, xóm; dựng panô, treo băng zôn tại các trục 

đường chính, các khu vực đông dân cư... 

3. Đánh giá 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các 

huyện, thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phân công phóng viên bám sát các địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng như: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan, Quản lý thị 

trường... để tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo. Đồng thời, phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm 

về pháo; đưa tin kịp thời về các vụ án xét xử hành vi sai phạm về pháo và kết 

quả đấu tranh của các lực lượng chức năng; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong công tác phòng chống các sai phạm về pháo. 

Thông qua công tác tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận thức đầy đủ và tự 

giác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo; không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng trái phép các loại pháo, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, định 

hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin 

các huyện, thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 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; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương trong công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo chất lượng, kịp thời, 

chính xác./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Lưu: VT(TCC). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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