
UBND PHƯỜNG BẮC HÀ 

BCĐ PHÒNG CHỐNG CÁC 

HÀNH VI VI PHẠM VỀ PHÁO 

 

Số: 01/TB-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 01/QĐ-UBND  

ngày 05/01/2021 của UBND phường Bắc Hà  

 

 Kính gửi:  

 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

các hành vi vi phạm về pháo. 

 Thực hiện Quyết định số 01/QD-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch 

UBND phường Bắc Hà về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi vi 

phạm về pháo trên địa bàn phường Bắc Hà; để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp, gắn trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo 

phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo, cụ thể như 

sau: 

 1. Ông Nguyễn Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban: Chỉ đạo, phụ 

trách chung. Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo thành 

phố, thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường về tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND thành phố và kế 

hoạch số 119/KH-CATP ngày 04/12/2020 của Công an thành phố về tăng cường 

công tác tuyên tuyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về 

pháo, trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân sửu 2021. 

2. Ông Trương Huy Phương - Trưởng Công an - Phó Trưởng ban thường 

trực: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 

149/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND thành phố và kế hoạch số 119/KH-

CATP ngày 04/12/2020 của Công an thành phố về mở đợt cao điểm tuyên tuyền, 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Tân sửu 2021; kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/12/2020 của 

UBND phường Bắc Hà về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng 

chống các hành vi vi phạm về qản lý sử dụng pháo, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, ATGT, TTĐT và vệ sinh ATTP, bảo vệ tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng 

pháo. Chỉ đạo lực lượng Công an phường, BVDP và các lực lượng tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, đấu tranh phòng ngừa và xử lý kiên 

quyết triệt để các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo nhất trước trong và 

đêm giao thừa trên địa bàn. 

3. Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Chỉ huy trưởng Quân sự - Phó ban: Chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch 149; kế hoạch 119 

và kế hoạch 67; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng 



pháo. Chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ cùng gia đình và người 

thân phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống pháo; vận động, phát hiện và thu hồi các 

loại VK-VLN-CCHT, pháo và tại các tổ dân phố 3, 4, 6  

4. Bà Đinh Thị Nha Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Phó ban: 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch 149; kế 

hoạch 119 và kế hoạch 67 và Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý 

sử dụng pháo đối với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị, 

trường học và tại các tổ 7, 8, 9. 

Trưởng ban, các phó trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan 

mình công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.  

5. Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch Công đoàn - thành viên: Chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch 149; kế hoạch 119 và kế 

hoạch 67, Nghị định 137 đối với đoàn viên công đoàn cơ quan phường. Tuyên 

truyền vận động người thân và những người xung quanh giao nộp và không vi phạm 

các quy định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, pháo (nếu có); tích cực đấu tranh, 

tố giác các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và tại các tổ dân phố 3, 4, 6. 

6. Ông Bùi Đức Tứ - Chủ tịch hội Cựu chiến binh - thành viên: Chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch và chỉ đạo 

tuyên truyền đến các hội viên hội CCB thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật 

về quản lý VK-VLN-CCHT, pháo. Tuyên truyền vận động người thân và những 

người xung quanh giao nộp và không vi phạm các quy định của pháp luật về VK-

VLN-CCHT, pháo (nếu có); tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về VK-

VLN-CCHT, pháo và tại các tổ dân phố 3, 4, 6. 

7. Bà Nguyễn Thị Hòa - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - thành viên: Chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung của Luật quản lý VK-VLN-

CCHT; Nghị định 137/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, 

doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn và tại các tổ dân phố 7, 8, 9. 

8. Ông Vương Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân - thành viên: Chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch và chỉ đạo 

tuyên truyền đến các hội viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản 

lý VK-VLN-CCHT, pháo. Tuyên truyền vận động người thân và những người xung 

quanh giao nộp và không vi phạm các quy định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, 

pháo (nếu có); tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, 

pháo và tại các tổ dân phố 1, 2, 5. 

9. Ông Võ Văn Hải - Công chức Xây dựng - Đô thị - thành viên: Chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch 149; kế hoạch 119 

và kế hoạch 67, tuyên truyền vận động thu hồi các loại VK-VLN-CCHT, pháo tại 

các tổ dân phố 3, 4, 6. 

10. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Công chức Văn hóa - Xã hội - thành viên: Chịu 

trách nhiệm tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến VK-

VLN-CCHT, pháo và Nghị định 137/2020/NĐ-CP; xây dựng các pano, áp phích, 



băng rôn, khẩu hiệu treo tại UBND và Công an phường, khu vực công cộng, nơi tập 

trung đông, các tuyến đường chính trên địa bàn phường và tại các tổ dân phố 1, 2, 5. 

11. Ông Trần Hải - Văn phòng HĐND - UBND phường - thành viên: Chịu 

trách nhiệm truyền tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về pháo; tham mưu 

ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, các tổ 

dân phố trong công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm 

về pháo; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về BCĐ 

thành phố và Đảng ủy, HĐND, UBND phường; theo dõi, đề xuất công tác thi đua 

khen thưởng và tại các tổ dân phố 3, 4, 6. 

12. Bà Nguyễn Thị Tú Oanh - Công chức Tài chính - Kế toán - thành viên: 

Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, tham mưu, thẩm định kinh phí phục vụ các hoạt 

động của BCĐ; hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, 

phòng chống các vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và công tác thi đua khen 

thưởng. 

13. Bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường - thành viên: Chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch; Nghị 

định 137/2020/NĐ-CP và tuyên truyền đến các hội viên thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về quản lý VK-VLN-CCHT, pháo. Tuyên truyền vận động người 

thân, chồng con và những người xung quanh giao nộp và không vi phạm các quy 

định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, pháo; tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi 

vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và tại các tổ dân phố 7, 8, 9. 

14. Bà Trần Thị Hải Yến - Bí thư Đoàn phường - thành viên: Chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, Nghị định 

137/2020/NĐ-CP và chỉ đạo tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý VK-VLN-CCHT, pháo. Tuyên truyền 

vận động người thân và những người xung quanh tự nguyện giao nộp và không vi 

phạm các quy định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, pháo; tích cực đấu tranh, tố 

giác các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và tại các tổ dân phố 3, 4, 6. 

15. Các đồng chí Tổ trưởng các Tổ Dân phố - thành viên: Chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, Nghị 

định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tổ chức tuyên 

truyền, thực hiện các cam kết đến các tổ liên gia, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên 

tổ dân phố mình thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý VK-VLN-

CCHT, pháo. Tuyên truyền vận động người thân và những người xung quanh tự 

nguyện giao nộp và không vi phạm các quy định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, 

pháo; tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và 

tại các tổ dân phố mình. 

Trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và tổ trưởng các Tổ 

dân phố chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch 

và mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, ký cam kết tự nguyện  giao nộp và chấp 

hành nghiêm các quy định của pháp luật về VK-VLN-CCHT, pháo đối với thành 

viên, công dân của mình; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về 

VK-VLN-CCHT và pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 



16. Giao Công an phường làm cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, 

đánh giá kết quả triển khai, kết quả đấu tranh, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT, 

pháo tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học và các Tổ dân phố. Kết thúc 

đợt cao điểm thực hiện các kế hoạch, phối hợp Văn phòng HĐND - UBND tập hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND phường về kết quả thực hiện của các đơn vị. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; kịp thời tổng hợp kết quả, báo cáo về Ban chỉ 

đạo qua Văn phòng HĐND - UBND và Công an phường. Quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, liên hệ trực tiếp Công an phường để xử lý, giải quyết./.         

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- Các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học; 

- Thành viên Ban chỉ đạo;  

- Công an phường, Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, CAP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Nguyễn Duy Hải 
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