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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo
Phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ,
vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo tỉnh Lạng Sơn
Ngày 08/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ,
vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo tỉnh. Trên cơ sở tình hình thực tế và
căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) phân công
nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban
Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống các
hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các
loại pháo trên địa bàn toàn tỉnh. Phụ trách chung và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm
tra, hướng dẫn địa bàn huyện Cao Lộc.
2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, giúp
Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành công việc của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm và
giải quyết công việc được ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo lực lượng Công an
chủ trì, phối hợp với lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực
hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai
phạm về pháo; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn Thành phố
Lạng Sơn.
3. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên Thường trực, có trách
nhiệm tham mưu, đề xuất kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác của Ban chỉ
đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai
phạm về pháo; Chỉ đạo, điều hành Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo pháo tỉnh.
Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu
quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo; tổ chức Hội
nghị phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn
và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm
về pháo để báo cáo các cấp có thẩm quyền; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra,
hướng dẫn địa bàn huyện Bắc Sơn.
4. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên, giúp Trưởng ban
chỉ đạo các Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại
chúng của tỉnh… về công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về
pháo, đưa tin kịp thời các vụ bắt giữ, xét xử công khai lưu động các vụ sai phạm về

pháo, gắn với việc phản ánh kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trên địa
bàn; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
đấu tranh phòng, chống sai phạm về pháo.
5. Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên, trực tiếp chỉ
đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ
công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo các phòng
Giáo dục, trường học tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên về
phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái
phép các loại pháo; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc ký cam kết tại các trường
học; đưa tiêu chí không vi phạm các quy định về chủ trương cấm pháo của Chính
phủ, UBND tỉnh làm tiêu chuẩn để bình xét hạnh kiểm cá nhân và đánh giá thi đua
của các trường học trong toàn tỉnh; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
địa bàn huyện Văn Quan.
6. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên, trực tiếp
chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ
công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo công tác quản
lý nhà nước đối với các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh mở đợt tuyên truyền
sâu rộng công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; trực tiếp theo dõi,
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn huyện Bình Gia.
7. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên, trực
tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình,
nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo tổ
chức thực hiện, các đơn vị trong ngành tuyên truyền, vận động nhân dân không
tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại
pháo, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích… trên các tuyến đường, nơi công
cộng, khu vực đông dân cư, khu vực cửa khẩu, đường mòn biên giới; trực tiếp theo
dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn huyện Hữu Lũng.
8. Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn Thành viên, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch,
chương trình, nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng
ban; Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội thanh niên xung kích… phối hợp với lực lượng
Công an, Quân đội… tích cực tham gia công tác phòng, chống các hành vi sử dụng
trái phép các loại pháo, nhất là dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội; trực tiếp theo dõi,
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn huyện Chi Lăng.
9. Đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên, trực tiếp
chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ
công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo các đơn vị
thuộc quyền, lĩnh vực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp và lực
lượng Công an, huy động dân quân tự vệ… tham gia tuần tra, kiểm soát tại các khu
vực, địa bàn trọng điểm để ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép; trực tiếp theo
dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn huyện Đình Lập.
10. Đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thành
viên, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương
trình, nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ
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đạo các phòng chức năng, Đồn Biên phòng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh
với các hành vi sai phạm về pháo ở địa bàn biên giới; chỉ đạo các Đồn Biên phòng
phối hợp với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan… tăng cường
tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kiên quyết ngăn chặn, xử lý
các đối tượng, đường dây buôn bán, vận chuyển các loại pháo từ Trung Quốc nhập
lậu vào địa bàn; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa bàn huyện Văn
Lãng.
11. Đồng chí Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Thành viên, trực tiếp
chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ
công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo các Đội Quản lý
thị trường, Trạm KSLH Dốc quýt phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng
cường kiểm tra, kiểm soát thị trường ở khu vực nội địa, tập trung vào các tuyến, địa bàn
trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, nhất là hoạt động nhập
lậu pháo từ Trung Quốc vào địa bàn; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa
bàn huyện Lộc Bình.
12. Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan - Thành viên, trực tiếp chỉ đạo và
chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác
theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban; Chỉ đạo các đơn vị Hải quan
thuộc và trực thuộc Cục để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa nhập
khẩu; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an… kiểm tra, kiểm soát, phát hiện,
ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, nhập lậu pháo qua các cửa
khẩu, đường mòn, lối mở và khu vực biên giới; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm
tra, hướng dẫn địa bàn huyện Tràng Định.
Căn cứ vào phân công nêu trên, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh chủ động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được
phân công theo quy định; trực tiếp triển khai việc kiểm tra công tác phòng, chống các
hành vi sai phạm về pháo trong thời gian từ nay đến Đêm Giao thừa Tết Đinh Dậu
2017 tại các địa bàn đã được phân công, báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo
(Công an tỉnh) trước 12 giờ 00’, ngày 01/02/2017./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Các Ban XD Đảng Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Viện Kiểm sát, Toàn án tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP, TH, KG-VX, KTTH, TH-CB;
- Lưu VT, NC (BMB).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Công Trưởng
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