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KẾ HOẠCH 

Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về khung tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân hàng năm 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCH ngày 08/01/2019 của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Lạng Sơn về bắn pháo hoa đêm Giao thừa năm 2019, UBND huyện Đình 

Lập xây dựng Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

 Tổ chức bắn pháo hoa tạo không khí thi đua phấn khởi mừng Đảng, mừng 

xuân, mừng đất nước đổi mới, để các tầng lớp nhân dân vui tươi, phấn khởi đón 

Tết cổ truyền. 

 2. Yêu cầu  

 - Công tác chuẩn bị phải chu đáo, toàn diện, xây dựng phương án, biện 

pháp  sẵn sàng xử trí các tình huống cháy nổ do khách quan trong tổ chức bắn 

pháo hoa, giải quyết nhanh, gọn mọi việc sau khi tổ chức bắn pháo hoa xong; tổ 

chức điều hành phải nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm, không phô trương, 

hình thứ,c bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng của nhân dân trong khu 

vực bắn pháo hoa, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân trên địa bàn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong công tác giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

 - Tổ chức lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi tổ chức bắn pháo hoa. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thời gian   

 - Thời gian vận chuyển và liên kết pháo hoa theo lịch bắn: Bắt đầu từ 08 

giờ 00 phút ngày 04 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 30 tháng Chạp). 

 - Thời gian liên kết xong hoàn thành công tác chuẩn bị báo cáo UBND, Ban 

Chỉ đạo: 15 giờ 00 phút ngày 04/02/2019. 

 - Thời gian bắn: Lúc 00 giờ 00 ngày 05/02/2019 (tức mùng một Tết), kết 

thúc bắn lúc 00 giờ 15 phút. 
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 - Thời gian kết thúc thu dọn xong vật chất: 01 giờ 45 phút ngày 05 tháng 02 

năm 2019.  

2. Địa điểm: Tại Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập. 

 III. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa (có Quyết định riêng). 

 b) Tổ chức điểm bắn tại Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập. 

 c) Tổ chức Chỉ huy 

- Tổ chức chỉ huy chung: Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo bắn pháo hoa 

của huyện. 

 - Chỉ huy bắn: Đồng chí Trung tá Mã Huy Thủ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy quân sự huyện. 

 2. Phƣơng pháp 

 - Liên kết các giàn pháo hoa theo chương trình bắn pháo hoa tầm thấp của 

nhà máy Z21 biên soạn. 

 - Điểm hỏa nổ liên tiếp (theo chương trình cháy truyền của giàn pháo). 

 IV. TỔ CHỨC, SỬ DỤNG LỰC LƢỢNG 

 1. Lực lƣợng bố trí bắn và thu dọn sau khi bắn 

 Ban Chỉ huy quân sự huyện 12 đồng chí, Dân quân thị trấn Đình Lập 10 

đồng chí. 

 2. Lực lƣợng canh gác bảo đảm an ninh 

 Công an huyện 10 đồng chí; Dân quân thị trấn Đình Lập 10 đồng chí. 

 3. Lực lƣợng phòng cháy chữa cháy 

 a) Lực lượng chữa cháy tại chỗ: Lực lượng trực triếp bắn pháo hoa. 

 b) Lực lượng huy động: Ban Chỉ huy quân sự huyện 10 đồng chí, Công an 

huyện 10 đồng chí, Dân quân thị trấn Đình Lập 10 đồng chí. 

 4. Bảo đảm quân y 

 Do Ban Chỉ huy quân sự huyện đảm bảo. 

 V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

 1. Ban Chỉ huy quân sự huyện  

 Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí vật chất bảo đảm, chi trả, hỗ trợ cho 

các lực lượng tham gia bắn pháo hoa; tổ chức lực lượng trực tiếp bố trí, thực hành 

bắn pháo hoa theo đúng quy định, hướng dẫn của trên, phối hợp chặt chẽ với 

Công an huyện, UBND thị trấn Đình Lập tổ chức bảo vệ; xây dựng phương án 

phòng cháy, chữa cháy, biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối người, phương tiện, 

tài sản nhân dân khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Báo cáo ban Chỉ đạo huyện và Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh. 
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2. Công an huyện  

 Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND thị trấn Đình 

Lập nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức lực lượng bảo vệ, lập các tổ chốt chặn, 

phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu 

vực tổ chức bắn pháo hoa, ngăn chặn và xử lý các đối tượng gây rối trong khu vực 

xem, khu vực bố trí bắn bảo đảm an toàn. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

 Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa việc tổ chức 

bắn pháo hoa đón giao thừa năm 2019, không để kẻ xấu lợi dụng việc tổ chức bắn 

pháo hoa để đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 gây ảnh hưởng 

đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đội văn nghệ xung kích của huyện tổ chức 

biểu diễn văn nghệ trước giờ bắn pháo hoa. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 Chỉ đạo Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập tạo điều kiện vị trí bố trí bảo 

quản, liên kết pháo; bố trí phòng cho lãnh đạo đến thăm, động viên, phòng cho 

lực lượng tham gia trực; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện trong công tác 

bảo vệ, tổng dọn vệ sinh trước và sau khi bắn. 

5. UBND thị trấn Đình Lập  

 Hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện; chỉ 

đạo Ban Chỉ huy quân sự thị trấn chuẩn bị đầy đủ lực lượng (1 tiểu đội Dân quân 

cơ động = đồng chí), phương tiện làm công tác phục vụ, giúp bộ phận bố trí khu 

vực bắn, sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy, khắc phục 

hậu qủa trước, trong và sau khi tổ chức bắn pháo hoa xong. 

 VI. PHÁO HOA, VẬT CHẤT, PHƢƠNG TIỆN BẢO ĐẢM  

 1. Pháo hoa: Pháo hoa tầm thấp 60 giàn. 

 2. Vật chất: Bạt đậy, túi bóng, dây thừng, thanh gỗ liên kết, dây điện, xô 

múc nước, máy bộ đàm, đèn pin và phụ kiện, đồ dùng liên kết kèm theo và các vật 

chất bảo đảm khác. 

 3. Phƣơng tiện vận chuyển: Sử dụng xe của Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

Công an huyện. 

4. Bảo đảm kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, giao cho Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho 

UBND huyện huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp. 

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện dự trù bảo đảm đầy đủ vật chất, các điều 

kiện cần thiết cho nhiệm vụ bắn pháo hoa. 

VII. QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN 

1. Đối với lực lƣợng bắn pháo hoa 

- Chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. 

- Tổ chức lắp giáp, liên kết các giàn pháo hoa theo đúng quy định (không 

để các giàn pháo quá gần nhau và những nơi địa hình không bằng phẳng). 
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- Không cho người không có nhiệm vụ đến gần các giàn pháo theo quy định 

an toàn. 

- Không mang các đồ vật phát lửa vào khu vực giàn pháo khi vận chuyển, 

bố trí liên kết. 

2. Khoảng cách an toàn 

Đối với người tham quan và các vật chất gây cháy nổ (cách vị trí bắn trong 

vòng bán kính 100 m). 

3. Đối với lực lƣợng bảo vệ 

Duy trì nghiêm khoảng cách an toàn, không để nhân dân và khách tham 

quan đứng trong phạm vi đã quy định. 

Lực lượng vòng ngoài sử dụng dụng cụ cứu hỏa sẵn sàng dập lửa trong 

trường hợp tàn pháo rơi. 

 Nhận được Kế hoạch này yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Bộ CHQS tỉnh;                                                                          

- TT Huyện ủy;           

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng: GD và ĐT, TC-KH; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT; 

- UBND thị trấn Đình Lập;                                                      
- Lưu: VT; HT14.                                                                       
 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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