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GIẤY MỜI 

 
Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 3377/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi 

vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020; Công văn số 1852-CV/HU ngày 06/01/2020 của Thường trực 

Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 

26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND huyện mời họp với thành phần, 

thời gian và địa điểm như sau: 

I .Thời gian, địa điểm: ngày 13/01/2020  (thứ hai). Tại: Hội trường tầng 

3 UBND huyện. 

II. Từ: 13 giờ 30 phút đến 15h00p. 

 1. Nội dung: Cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thực 

hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 3377/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh. 

2. Thành phần: 

- Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo; 

- Chủ trì Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Cơ quan Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 3; 

- Lãnh đạo Chi Cục thuế huyện; 

- Lãnh đạo các ĐBP (Bờ Y, Đăk Xú, Dục Nông, Sa Loong); 

- Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Pờ Y;  

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ tổng hợp; 

- Lãnh đạo Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Huyện đoàn Ngọc Hồi; 

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện; 



- Lãnh đạo các trường (THPT Nguyễn Trãi; THPT Phan Châu Trinh); 

- Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

III . Từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút  (thứ hai). 

 1. Nội dung: Cho ý kiến vào Dự thảo và ký Quy chế phối hợp 3 lực lượng 

Công an, Quân sự, Biên phòng. 

2. Thành phần: 

- Thường trực Huyện ủy, dự chỉ đạo 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; chủ trì 

 - Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Cơ quan Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo các ĐBP (Bờ Y, Đăk Xú, Dục Nông, Sa Loong); 

 - Lãnh đạo Công ty 732; 

 UBND huyện đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
 - Như thành phần; 

 - Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND 

(Dự thảo) 

             Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Kế hoạch số 3377/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

   

 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo 

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3377/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu 

tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ và pháo trong 

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 29/UBND-NC ngày 06/01/2020 

của UBND tỉnh và Công văn số 1852-CV/HU ngày 06/01/2020 của Thường trực 

Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 

26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND huyện Ngọc Hồi xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện về công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi 

vi  phạm về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ. Huy động 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia trong công tác đấu tranh phòng, chống, tăng cường kiểm soát, ngăn 

chặn tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, 

công vụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

2. Huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ, chủ động trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình, kịp thời phát 

hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, 

tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ. 

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

quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ là nhiệm vụ thường 

xuyên của các cấp, các ngành của huyện; phấn đấu trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng 



vận chuyển, buôn bán, tràng trữ trái phép và đốt pháo gây ảnh hưởng đến tính 

mạng, tài sản của nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai 

thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. 

Tập trung tuyên truyền Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng pháo; đi đôi với cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản 

xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, 

vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho các hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa 

bàn các xã, thị trấn, cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và các 

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tự nguyện ký cam kết thực hiện nghiêm túc 

các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, nhất là 

trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; giữa cán bộ 

công chức, viên chức với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; giữa phụ huynh học 

sinh và học sinh với giáo viên chủ nhiệm; giữa hiệu trưởng các trường học với 

UBND xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; tuyên truyền trực quan bằng panô, khẩu hiệu, băng rôn tại các địa 

bàn trọng điểm, khu vực công cộng… để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

của các tầng lớp nhân dân.  

2. Công an huyện Ngọc Hồi chủ trì, triển khai đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng tiến hành rà 

soát, phát hiện và kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các điểm, các hộ kinh 

doanh có nghi vấn buôn bán, tàng trữ trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, 

công cụ hỗ trợ; các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 

các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ qua địa bàn huyện phải kiên 

quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện, Quản lý thị trường, Chi 

cục thuế, Hải quan, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ 

để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông chở hàng, 

vận chuyển hành khách qua địa bàn huyện có nghi vấn vận chuyển, buôn bán trái 

phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ nhất là các loại phương 

tiện, người qua lại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Khi tiến hành kiểm tra lực lượng 

chức năng cần thông báo rõ mục đích ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm về pháo 

cho các chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện và quần chúng 

nhân dân biết để họ hợp tác tham gia. Việc kiểm tra phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật, không được lợi dụng việc kiểm tra để gây phiền hà, sách nhiễu 

trong khi thi hành nhiệm vụ. 

4. Đối với địa bàn các xã, thị trấn và các địa bàn trọng điểm đông dân cư, 

lực lượng Công an xã, thị trấn, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an 

ninh trật tự của Công an huyện tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn phối 

hợp với các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc. Tiến hành rà soát, lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân đã vi 

phạm về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và số thanh 

thiếu niên có liên quan đến việc đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020 và các năm trước để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các 

đoàn thể xã hội ở cơ sở đến từng hộ kinh doanh, gia đình, cá nhân vi phạm, trực 

tiếp gặp gỡ giáo dục, răn đe cho viết cam kết không để tái phạm. Trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, 



phải huy động lực lượng Công an xã, thị trấn, dân quân, tổ an ninh nhân dân, thôn 

trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố… thành lập các tổ công tác, thường xuyên tuần tra, 

kịp thời phát hiện phòng ngừa các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo 

thuận lợi, an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân đón Tết, vui xuân Canh Tý 

năm 2020, tuyệt đối không để xảy ra đốt pháo trên địa bàn mình quản lý. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an huyện Ngọc Hồi: 

- Là cơ quan chủ trì, thường trực, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND 

huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi  phạm về quản lý, sử dụng 

pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. 

- Chủ động thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 

đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020,  

tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tham mưu cho chính 

quyền cơ sở phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào 

quần chúng tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng 

pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch 

đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng thời, tăng 

cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm trong dịp trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Canh Tý, nhất là trong những ngày tết, phân công cán bộ chiến sỹ 

tham gia các tổ tuần tra của các xã trọng điểm, thị trấn Plei Kần các tuyến liên xã 

để phòng ngừa, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật 

liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. 

- Đưa hình ảnh trực quan về các đối tượng, vụ việc vi phạm về quản lý, sử 

dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trực tiếp tuyên truyền tại các trường học vào đầu giờ thứ 2 hàng 

tuần. Chỉ đạo Đội Xây dựng phong trào và phát triển xã về an ninh trật tự phối 

hợp với lực lượng Công an thị trấn Plei Kần, Công an xã nắm số thanh thiếu niên 

hư, đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao sai phạm về pháo để răn đe, giáo 

dục, vận động, tổ chức cho ký cam kết tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 

khu dân cư để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành. 

- Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn thường xuyên nắm 

chắc tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, kịp thời phát hiện các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 

trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ để xử lý nghiêm theo 

quy định pháp luật; đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chủ động phối 

hợp Viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra truy tố, xét 

xử để nâng cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. 

- Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan có 

kế hoạch đảm bảo phòng, chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:  

Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan có kế 

hoạch đảm bảo phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh 

Tý năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tăng 

cường công tác nắm tình hình, chủ động cử lực lượng phối hợp với Công an xã, 

thị trấn để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 



các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ tập trung vào 

thời điểm trước, trong đêm giao thừa Canh Tý năm 2020. 

3. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 3:  

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra khu 

vực chợ thị trấn Plei Kần, các hộ kinh doanh trên địa các xã, thị trấn để kịp thời 

phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật về hành 

vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ 

khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, các loại đồ chơi có tính chất bạo lực, nguy hiểm 

thuộc danh mục bị cấm. 

4. Đề nghị các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện: 

- Quán triệt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo; tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo… cho cán bộ, chiến sĩ trong 

đơn vị của mình biết và tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn mình 

quản lý thực hiện. 

- Phối hợp với các ngành chức năng như: Hải quan, Công an huyện, Công 

an xã, dân quân, các tổ an ninh nhân dân các xã biên giới, tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát các con đường tiểu ngạch giữa Việt Nam - Campuchia, Việt 

Nam - Lào, nhất là Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nhằm ngăn chặn, phát 

hiện, phối hợp xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo, 

vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ… từ Campuchia, Lào về Việt Nam để sử dụng 

trái phép.  

- Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới 

chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là việc tuyên truyền, vận động người dân không 

tham gia vận chuyển, mua bán pháo. 

5. Đề nghị Chi cục Hải quan CKQT Bờ Y: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Công an huyện Ngọc 

Hồi, Công an xã Bờ Y, lực lượng biên phòng Bờ Y, Đội quản lý Thị trường số 

3…, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và các loại phương 

tiện qua lại cửa khẩu để ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo… từ Campuchia và Lào về Việt 

Nam.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ tổng 

hợp: 

Phối hợp với lực lượng của Đội quản lý Thị trường số 3, tăng cường công 

tác kiểm tra các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực bến xe, kho hàng, chợ, các 

cửa hàng kinh doanh, các loại phương tiện đang bốc xếp vận chuyển hàng hóa… 

nghi vấn có buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, vũ khí, vật 

liệu nỗ, công cụ hỗ trợ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Huyện đoàn Ngọc Hồi, Các Trường 

THPT Nguyễn Trãi, THPT Phan Chu Trinh, PTDTNT huyện và Trung 

Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:   

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh 

và học sinh của trường mình biết để thực hiện nghiêm túc; đồng thời, tổ chức cho 

ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép 

các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Công an huyện, bố 



trí, sắp xếp thời gian để Công an huyện cử cán bộ để phổ biến, tuyên truyền Nghị 

định 36/2009/NĐ-CP và một số chuyên đề khác về công tác đảm bảo an ninh trật 

tự trên địa bàn. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện:   
- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, trường học, 

và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về 

quản lý, sử dụng pháo. 

- Lắp đặt, treo các Panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép 

các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ tại các xã, thị trấn, khu vực đông 

dân cư, để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của quần chúng nhân dân và để 

nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm 

về quản lý, sử dụng các loại pháo cho các cơ quan chức năng xử lý. Đồng thời, 

tuyên truyền các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo phải gắn với công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền trên xe thông tin lưu động tại các tuyến 

đường, khu vực đông dân cư, địa bàn thị trấn PleiKần để quần chúng nhân dân tự 

giác chấp hành. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho việc tổ 

chức lực lượng đấu tranh, phòng ngừa của các cơ quan chức năng tuyên truyền, 

tuần tra, kiểm soát bắt giữ, tiêu hủy các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ 

trợ và chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác đấu tranh, phòng ngừa, bắt giữ, xử lý các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công 

cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

10. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện:  

Phối hợp với Công an huyện lựa chọn một số vụ án về vi phạm đưa ra xét 

xử điểm, lưu động trước tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để tăng cường giáo 

dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện:  

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp, chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực 

tham gia phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân 

chấp hành nghiêm và giúp các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh với 

các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và cho ký cam kết với đoàn viên, hội viên, 

không vi phạm Nghị định 36/2009/NĐ-CP trong thời gian trước, trong, sau tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 

15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ 

hỗ trợ. 

 - Thành lập các Tổ công tác liên ngành của địa phương mình, tổ chức 

tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các trường hợp đi sang Lào làm ăn trở 

về ăn tết có thể mang theo pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ về sử dụng để 

họ tự giác giao nộp cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. 



- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành tuần tra, kiểm soát trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

- Các xã, thị trấn buôn lỏng trong công tác chỉ đạo thực hiện, không kiên 

quyết ngăn chặn, không xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến các loại 

pháo hoặc địa bàn nào để xảy ra tình trạng đốt pháo trái quy định thì Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế 

hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công khẩn trương xây 

dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi kế hoạch thực 

hiện về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan  

đơn vị nào không triển khai thực hiện Kế hoạch này, thì Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, thủ trưởng Cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện. 

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ nay đến ngày 30/01/2020 (ngày 

06/01/2020 âm lịch).  

Kết thúc thời gian nêu trên, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

liên quan báo cáo tình hình kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) và Công an huyện (qua Đội tổng hợp) trước ngày 

03/02/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Giao Công an huyện (cơ quan thường trực) giúp UBND huyện theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

4. Các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 36/2009/NĐ-CP các cơ quan 

chức năng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý và có văn bản thông 

báo người vi phạm cho cơ quan, đơn vị, các trường học biết để làm cơ sở đánh 

giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên và hạnh kiểm 

của học sinh năm 2020. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các 

trường học có cán bộ vi phạm, học sinh vi phạm phải có biện pháp xử lý nghiêm 

theo các quy của pháp luật về đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, 

Đảng viên, đoàn viên và hạnh kiểm của học sinh năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Ngọc Hồi về thực hiện Chỉ thị số 

24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3377/KH-

UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình 

trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ 

trợ trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);    

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - UBMT và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Công an huyện;                                  thực hiện; 

- BCH QS huyện,  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 



- Các đồn Biên phòng trên địa bàn; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 
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