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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm      

về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 
 

- Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm triển khai thực 

hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo; tính 

từ ngày 16/11/2018 đến ngày 20/01/2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện, 

209 vụ, 248 đối tượng có hành vi vi phạm, thu giữ trên 1.700 kg pháo, tăng 39 

vụ, 43 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, từ nay đến Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019 thời gian không còn dài, dự báo tình hình vi phạm về pháo diễn 

biến phức tạp.  

Để chủ động và kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi 

phạm về pháo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán, đặc biệt trong đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám 

đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả hơn các nội dung, giải pháp tại Văn bản số 7388/UBND-NC ngày 

23/11/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu 

tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó 

tập trung: 

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là 

tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và triển khai các biện pháp nghiệp vụ 

để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về sản xuất, mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động, tổ chức ký cam 

kết đối với cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng 

lớp Nhân dân về việc không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo 

trái phép nhằm tạo hiệu ứng tích cực, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp 

với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi 

phạm, đồng thời công khai để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện 



 

các nhiệm vụ được giao; xây dựng phương án, kế hoạch và tăng cường tối đa lực 

lượng, phương tiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; chỉ đạo 

các lực lượng xuống tận cơ sở cùng với cấp ủy, chính quyền, quần chúng Nhân 

dân làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các hành vi vi phạm 

về pháo; kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên 

địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra tình trạng 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, 

đơn vị, nhà trường có các hành vi vi phạm về pháo, địa phương để xảy ra các 

hành vi vi phạm liên quan đến pháo, đốt pháo trái phép, mất an toàn phòng chống 

cháy nổ trên địa bàn thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật. 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Văn bản này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực 

hiện báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó VP; 

- Trung tâm Thông tin, CB - TH; 

- Lưu VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

    Đặng Quốc Khánh 
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