
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

V/v tổ chức bắn pháo hoa nhân 

dip̣ Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 

 

                         Kính gửi: 
 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

Để việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 

diễn ra an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp 

Nhân dân, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch của tỉnh năm 2021, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện 

và thành phố Lạng Sơn tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 với các nội dung như sau:  

a) Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa: tại thành phố Lạng Sơn và trung tâm 

10 huyện (riêng huyêṇ Cao Lôc̣ tổ chức bắn tại thị trấn Đồng Đăng). 

b) Số lượng giàn pháo và thời gian:   

- Điểm bắn tại thành phố Lạng Sơn: 01 điểm 90 giàn, thời gian 15 phút. 

- Điểm bắn tại các huyện: mỗi huyện 01 điểm 60 giàn, thời gian 10 phút. 

c) Nguồn kinh phí: huy động từ nguồn lực xã hội hóa và các nguồn tài 

chính hợp pháp khác, không sử dụng ngân sách nhà nước. 

 2. UBND các huyện và thành phố Laṇg Sơn có trách nhiệm chủ động huy 

động kinh phí từ nguồn xã hội hoá và các nguồn hợp pháp khác; đăng ký, phối 

hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định, 

bảo đảm an toàn, tiết kiệm. 

3. Trên cơ sở đăng ký của UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể và hiêp̣ 

đồng mua, cung cấp pháo hoa; chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuâṭ để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trưc̣ HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Sở Tài chính; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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