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 các hành vi sai phạm về pháo 

 dịp Tết Thanh minh năm 2021 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

         - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

         - Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm 

                               về pháo các huyện, thành phố. 

  

Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh biểu dương sự 

nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công 

tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo. Nhất là lực lượng Công an xã chính 

quy đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác phòng ngừa tại địa bàn cơ sở nên 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các Lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh không 

xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép. (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/3/2021, 

các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt 26 vụ, 31 đối tượng, thu 1.392,7 

kg pháo các loại, giảm 28 vụ, 22 đối tượng, 1.027 kg pháo so với cùng kỳ năm 

2020). Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh, các lực lượng chức năng 

đã phát hiện, xử lý một số vụ vận chuyển pháo trái phép từ biên giới vào nội địa, dự 

báo dịp Tết Thanh minh năm 2021, tình trạng đốt pháo nổ trái phép rất có thể sẽ xảy 

ra do phong tục tập quán của một số người dân khi đi tảo mộ. 

Để tiếp tục chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo trong dịp Tết Thanh minh, tạo tiền đề tích cực trong phòng, 

ngừa, đấu tranh năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thành 

phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về quản lý, sử dụng pháo; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn 

với thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021.  

2. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị 

trường, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, chủ động triển khai các biện pháp công tác 

phòng ngừa, nắm chắc tình hình, ngăn chặn ngay từ biên giới không để pháo nhập 

lậu vào nội địa, không để Lạng Sơn trở thành tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về 

pháo. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng 

có nguy cơ cao sai phạm về pháo chấp hành các quy định của pháp luật; huy động 
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các lực lượng tích cực phối hợp lực lượng Công an các cấp trong phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý các hành vi sai phạm về pháo. Cơ quan điều tra các cấp khẩn trương 

điều tra, làm rõ các vụ án về pháo, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe 

tội phạm. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với vận 

động, thu hồi và đấu tranh với các sai phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

theo Kế hoạch của Công an tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công 

tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển pháo từ biên giới 

vào nội địa, trên các tuyến giao thông, các hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép tại 

các khu mộ, nghĩa trang. 

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố hướng dẫn Công an phường, xã, thị 

trấn tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo cùng cấp tiến hành rà soát, nắm 

tình hình, tuyên truyền các hộ gia đình không đốt pháo khi đi tảo mộ; thành lập các 

Tổ tuần tra nhân dân gồm các lực lượng tại cơ sở do Công an làm tổ trưởng, tổ chức 

tuyên truyền chốt chặn tại các lối đi lên nghĩa trang, khu mộ, bãi đất trống… phòng 

ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi tàng trữ, đốt pháo; kết hợp tuyên truyền 

phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy rừng do bất cẩn trong khi tảo mộ. 

Công an các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Công an xã, 

phường, thị trấn thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo các các cấp căn cứ tình hình thực tế và nhiệm 

vụ phân công tích cực kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo theo kế hoạch đã đề ra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố 

nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn này, tổng hợp kết quả 

thực hiện gắn với Sơ kết 6 tháng công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo năm 2021 (từ 15/12/2020 đến 14/6/2021) gửi báo cáo về Công an tỉnh (Cơ 

quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh) trước ngày 17/6/2021 để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

5. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, 

đôn đốc thực hiện nội dung Công văn này./.   

Nơi nhận:  
- Như trên;     

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;                                                                          

- Các Thành viên BCĐ phòng, chống pháo tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống pháo các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh (02b);   

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);       

- C,PVP UBND tỉnh, 

Các phòng CM: KT, KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu VT, (NTT). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Trọng Quỳnh 
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