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KẾ HOẠCH 

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

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/01/2023 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo về Kế hoạch phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng 

cơ quan, công chức, viên chức và người lao động về phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ. 

- Phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo, quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.  

- Cam kết trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão, các Lễ hội xuân 

và tết Thanh minh, công chức, viên chức và người lao động không đốt pháo và 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. 

2. NỘI DUNG 

- Tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 79/2018/NĐ-

CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 

số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ công 

an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số 

HS pháo hoa, pháo hoa nổ. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ,… 

- Tuyên truyền trực quan khẩu hiệu, băng rôn để nâng cao nhận thức và ý 

thức chấp hành của công chức, viên chức và người lao động cơ quan. 
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3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Căn cứ Kế hoạch này các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư triển khai quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng quy định. 

- Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế 

hoạch này và tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống pháo tỉnh-Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; 

- TT XTĐT; 

- Lưu: VT, KT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Dương Thị Hoan 
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