
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NC Bến Tre, ngày       tháng 12 năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý, sử dụng pháo 

trên địa bàn tỉnh 

 

 
Kính gửi:  

-  Sở, ban, ngành tỉnh; 
-  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

-  Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
-  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về pháo được các cấp, ngành, địa 

phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, huy động sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; tình hình quản lý, sử dụng pháo 

trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Dự báo thời gian tới tình hình tội phạm, vi 

phạm pháp luật về pháo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm Tết Dương 

lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để triển khai kịp thời các biện pháp, góp  

phần bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến pháo nói riêng, nhằm phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết 

an toàn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nêu trên thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý, sử dụng pháo ; đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng Công an xử lý 

nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. 

2. Công an tỉnh 

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan như: Quản lý thị trường, Bộ đội Biên 

phòng,… tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

pháo từ nay đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Công an cơ sở 

có kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến, địa bàn; kịp thời 
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phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo 

trái phép. 

c) Tổ chức rà soát, xác định cụ thể tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

pháo; lập danh sách các đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật về pháo, trên cơ sở 

đó, đề ra các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh có hiệu quả; đồng thời 

triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành 

vi vi phạm về pháo. 

d) Khẩn trương điều tra làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định đối 

với tội phạm liên quan đến pháo; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra truy tố, xét xử các vụ vi phạm về pháo. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuần 

tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ. 

4. Cục Quản lý thị trường Bến Tre 

Tiếp tục quán triệt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng pháo trái phép. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về quản lý, 

sử dụng pháo trong các trường học, cơ sở đào tạo cho học sinh, sinh viên hiểu, 

tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sản xuất, sử dụng pháo trái phép; thường xuyên 

phối hợp lực lượng Công an trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về 

pháo. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài tỉnh 

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng pháo sâu rộng trong Nhân dân, nhất là đối với thanh, thiếu 

niên, học sinh, sinh viên; tập trung tuyên truyền nguyên nhân, hậu quả, tác hại, các 

quy định và chế tài xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo  

để răn đe, giáo dục chung. 

b) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông gửi tin 

nhắn tuyên truyền đến các thuê bao di động đề nghị người dân chấp hành nghiêm 

các quy định về quản lý, sử dụng pháo, với nội dung “Thực hiện Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, nghiêm cấm các tổ chức, cá 
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nhân sử dụng pháo trái phép. Mọi hành vi vi phạm về pháo sẽ xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật”. 

7. Bưu điện tỉnh, Sở Giao thông vận tải 

Tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao 

động thuộc ngành quản lý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu nghi vấn, phát 

hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc ký gửi, vận chuyển, giao 

dịch, mua bán trái phép các loại pháo thì kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ 

quan chức năng để có biện pháp phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả. 

8. Sở Y tế 

Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền quản lý thống kê, báo cáo các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh, 

bị thương tích,… do pháo gây ra, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023; thông báo ngay cho Công an địa phương nơi đặt trụ sở để phối hợp 

xác minh, làm rõ; đồng thời tổng hợp danh sách các trường hợp cấp cứu, khám, 

chữa bệnh, bị thương tích,... do pháo gây ra gửi về Công an tỉnh trước ngày 

28/01/2023 (qua Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an 

tỉnh) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về Nghị định 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; chủ động phát hiện, cung cấp 

cho cơ quan Công an về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo 

để kịp thời xử lý theo quy định. 

10. Các sở, ban, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp Nhân dân hiểu và chấp hành 

nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng pháo. Thường xuyên phối hợp lực 

lượng Công an trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về pháo. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về quản lý, sử dụng pháo theo quy định Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp  mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 
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cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gia đình và cá nhân 

trên địa bàn ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 

các loại pháo trái phép. Tổ chức kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo tại các đơn vị, cơ quan. 

b) Người đứng đầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nếu 

buông lỏng trong chỉ đạo, để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp trên trực tiếp. 

12. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn 

vị; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; đồng thời đề xuất khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện và phê 

bình, kiểm điểm các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- C06 - Bộ Công an; 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh; 
- Báo Đồng Khởi, Đài PTTH Bến Tre; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Cục QLTT Bến Tre; 
- Phòng: NC, KT, KGVX, TH; 
- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Cảnh 
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