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UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:  273  /KH-SNV  
Lạng Sơn, ngày  16  tháng 12  năm 2013 

 

KẾ HOẠCH 
Phòng chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, 

tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo năm 2014 
đối với cơ quan Sở Nội vụ 

 

Thực hiện văn bản số 1290/UBND-NC ngày 31/11/2013 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch phòng 
chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng 
trái phép các loại pháo năm 2014 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt sâu sắc tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
thuộc Sở nhận thức rõ về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực 
về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm tham gia phát hiện, tố giác các 
hành vi sai phạm của công chức, viên chức, người lao động; 

2. Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở, các tổ chức Đoàn thể và các tổ chức 
trực thuộc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có 
hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo; 

3. Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về 
pháo là nhiệm vụ chính trị của toàn thể công chức, viên chức và người lao động 
thuộc Sở; trong đó trọng tâm nhất là dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các 
lễ hội đầu xuân năm 2014. Quyết tâm thực hiện không có công chức, viên chức, 
người lao động và người thân trong gia đình có hành vi sai phạm về pháo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị định số 36/2009/NĐCP ngày 
15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Văn bản số 1290/UBND-
NC ngày 31/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường 
thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ; đi đôi với tuyên truyền 
là cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, nhập lậu và 
sử dụng trái phép các loại pháo, các quy định xử lý nghiêm minh của pháp luật... 
đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 
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Trên cơ sở đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 
Sở Nội vụ có trách nhiệm tuyên truyền đến những người thân trong gia đình, 
người dân trên địa bàn mình cư trú về việc phòng, chống các hành vi sản xuất, 
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo 
trong  năm 2014. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Website Sở Nội vụ, mạng thông tin 
nội bộ về việc phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; 

Treo băng zôn trong trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, khẩu hiệu: “Không tham gia 
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo”. 

2. Biểu dương, xử phạt 

Biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực 
hiện phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ 
xem xét, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân. 

Phòng, tổ chức nào có công chức, viên chức,  người lao động có hành vi sai 
phạm về pháo phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở 

Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn 
thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc phòng, đơn vị mình quản 
lý. 

2. Văn phòng Sở 

2.1. Đăng tải thông tin tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu; 

2.2. Theo dõi, đôn đốc các phòng, tổ chức thuộc sở và các tổ chức đoàn thể 
thuộc sở thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo sở, báo cáo Ban Chỉ 
đạo cấp tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch; 

2.3. Phối hợp với các phòng thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở tổ chức tốt 
các nội dung, đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện các nội dung 
theo kế hoạch. 

3. Công đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn thể 

Cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung phòng, chống bằng nhiều hình thức phù 
hợp, hiệu quả. 

4. Thời gian thực hiện 

Từ nay đến hết năm 2014; Đợt cao điểm là từ trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Giáp Ngọ và các Lễ hội xuân Xứ Lạng (Từ 01/01/2014 đến hết 
28/02/2014 tức 01/12 đến 29/1 âm lịch). 
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Đề nghị các phòng, tổ chức trực thuộc phổ biến nội dung kế hoạch và triển 
khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc 
thực hiện./. 

Nơi nhận:  
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Công an tỉnh; 
- LĐ Sở; 
- Các phòng thuộc sở; 
- Ban TĐKT, CCVTLT; 
- Các Đoàn thể; 
- Website; 
- Lưu: VT, VP. 

  
 

 
(Đã ký) 

 
 

Dương Xuân Huyên 

 

 

 

 

 
 


