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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh tại Hội 

nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019,  

triển khai Kế hoạch năm 2020 

 

Ngày 03/01/2020, tại trụ sở HĐND&UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ trì Hội nghị tổng 

kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019, triển khai Kế 

hoạch năm 2020. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, 

đaị diêṇ lañh đaọ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo của các huyện và thành phố; các phòng nghiệp vụ của 

Công an tỉnh. 

 Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

năm 2019, Kế hoạch công tác năm 2020, ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:    

1. Đánh giá chung 

Cơ bản đồng tình nhất trí với những nội dung đánh giá, nhận xét, kết quả đạt 

được, phương hướng nhiệm vụ tại Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo năm 2019, Kế hoạch công tác năm 2020. Qua đó đã đánh 

giá đúng diễn biến của tình hình, những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, 

yếu kém và nguyên nhân, trao đổi những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, đề 

xuất những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới; tạo sự đồng thuận và thống 

nhất cao về nhận thức, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp, các 

ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa 

bàn trong thời gian tới đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất.  

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

tỉnh biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan 

ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố đã  góp 

phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ pháo trái phép vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó, 

công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, chỉ tập 

trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán; nhận thức của Nhân dân tuy đã được 

nâng cao, nhưng việc chủ động tố giác, phát hiện các hành vi sai phạm chưa 
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nhiều; công tác phối hợp trao đổi thông tin, đấu tranh xử lý còn bộc lộ nhiều hạn 

chế; chế tài xử phạt hành vi đốt pháo còn thấp chưa đủ sức răn đe… 

Dự báo trong năm 2020, hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo 

trái phép sẽ còn diễn biến phức tạp và thường xuyên hơn; do nguồn cung đa 

dạng, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng, một bộ phận người dân các tỉnh nội 

địa còn có nhu cầu sử dụng pháo, lợi nhuận từ việc buôn bán pháo còn cao…đặt 

ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn của 

các lực lượng chức năng, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ hội Xuân và 

Tết Thanh minh năm 2020.  

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động 

buôn bán, vận chuyển pháo qua địa bàn về các tỉnh phía sau tiêu thụ và đốt pháo 

trái phép trên địa bàn đạt hiệu quả, yêu cầu các sở, ban, ngành, các lực lượng 

chức năng, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

a) Các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng chống pháo các huyện, thành 

phố và toàn dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, huy động mọi lực lượng và thực hiện bằng 

nhiều biện pháp phối hợp tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các 

hành vi sai phạm về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo 

đạt hiệu quả tốt. Xác định công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và toàn dân; đồng thời việc 

triển khai thực hiện phải thường xuyên, liên tục (thực tế năm 2019 cho thấy việc 

buôn bán vận chuyển pháo diễn ra quanh năm). 

b) Tăng cường đổi mới, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật, nhất là chế tài xử lý các hành vi sai phạm về pháo; cảnh 

báo nguy cơ tác hại do pháo gây ra để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật của người dân, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành 

vi sai phạm về pháo; tập trung tuyên truyền với đối tượng là khách du lịch, cư 

dân trên tuyến biên giới, số lái xe và người Việt Nam đi Trung Quốc lao động 

về nước… 

c) Các lực lượng chức năng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản 

lý thị trường tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông, đường mòn 

khu vực biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, các địa bàn trọng điểm… 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận 

chuyển, tàng trữ pháo trái phép gắn với thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ. Làm tốt công tác nắm tình hình tập trung phát hiện các trường hợp lợi dụng 

nhập khẩu hàng hóa để nhập lậu trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý 

nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao tác dụng giáo 

dục pháp luật phòng ngừa, răn đe tội phạm. 
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d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã 

hội cấp phường, xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác 

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

pháo, nhất là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi đốt pháo nổ trái phép 

trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh, gắn với vận động Nhân dân giao 

nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia đấu tranh, phòng chống tội 

phạm, các vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác phòng, chống các hành vi sai phạm 

về pháo với các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành chức năng làm tốt công 

tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc và phê bình, nhắc nhở đối với các cơ 

quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo để xảy ra đốt pháo nổ trái phép, gây 

bức xúc trong quần chúng Nhân dân. 

đ) Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh theo chức năng, 

nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công chủ động kiểm tra, hướng dẫn bằng 

các hình thức phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo tại đơn vị cơ sở.  

e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các 

huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình 

thực tế; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ và của tỉnh… Trước mắt tập trung, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các 

Lễ hội Xuân và Tết Thanh minh năm 2020 trên địa bàn không để xảy ra đốt 

pháo nổ trái phép. 

 g) Giao Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị, thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo phục vụ kịp thời công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các cơ quan, đơn vị có thành phần dự họp  

(Theo GM số 503/GM-UBND ngày 27/12/2019); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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