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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 02/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Mở đợt cao điểm tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về pháo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

trên địa bàn Xã Kỳ Phong 

 

Thực hiện công văn số 1949/UBND-CA, ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy 

ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo dịp Tết Nguyên đán 2022, Uỷ ban 

Xã Kỳ Phong xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý, sử dụng pháo; phối hợp với các 

cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng pháo 

cho cán bộ và Nhân dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

tham gia có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 

chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. 

2. Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện 

pháp, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng, băng 

nhóm, đường dây sản xuất, nhập lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái 

phép các loại pháo, thuốc pháo, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ Nhân dân vui 

Tết, đón xuân Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh.  

3. Công an xã xác định: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của 

đơn vị, địa phương mình, cần tập trung tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu làm giảm tối đa hoạt động, 

sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước và 

trong đêm Giao thừa, tai nạn liên quan đến pháo. 

  4. Qúa trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS tuân thủ đúng quy trình, quy định của 

pháp luật và của Ngành Công an; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên 

quan, giữa Công an các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 

về pháo. Nghiêm cấm các hành vi tiếp tay, bao che cho tội phạm và vị phạm pháp 

luật liên quan đến pháo; nghiêm cấm CBCS đốt pháo, để người thân tham gia đốt 

pháo trái phép.  

II. TUYẾN, ĐỊA BÀN, ĐỎI TƯỢNG TRỌNG ĐIỂM  

1. Địa bàn, tuyến trọng điểm 

- Địa bàn: Tập trung chủ yếu ở địa bàn thôn Hòa Bình, Tuần Tượng, Đông 

Thịnh, Đông Sơn, Bắc Sơn. Trong đó lưu ý khu vực khu vực UBND xã, khu vực 

Chợ Voi thuộc thôn Đông Thịnh. 

- Tuyến: Tập trung vào các tuyến đường liên xã như tuyến đường Phong Bắc, 

tuyến đường QL1A, tuyến đường tỉnh lộ 551, tuyến đường Kỳ Phong – Cẩm Minh. 
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2. Đối tượng, phân loại nhóm đối tượng và nguyên tắc phòng ngừa, đấu 

tranh.  

2.1. Diện đối tượng 

- Bố trí lực lượng nắm bắt tình hình ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn 

toàn xã, chú ý tập trung vào các đối tượng sau: 

+ Các băng ổ nhóm liên quan đến các đối tương nghiện ma túy, trộm cắp tài 

sản, cố ý gây thương tích. 

+ Các đường dây, ổ nhóm, cá nhân buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất 

bán hàng giả, đặc biệt lưu ý các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng 

các loại pháo, VK – VLN-CCHT 

 + Các đối tượng là công nhân lao động làm ở các mỏ đá. 

 + Các đối tượng làm ăn, lao động ở nước ngoài, như ở Lào, Trung Quốc, Thái 

Lan… về trên địa bàn trong đợt dịch Covid-19. 

 + Các hộ gia đình buôn bán tại khu vực Chợ Voi, quầy hàng tạp hóa, thanh 

thiếu niên học sinh… 

+ Người lao động trong Khu kinh tế Vũng Áng, người Lào lao động trên địa 

bàn huyện Kỳ Anh. 

 + Người dân trên địa bàn còn ảnh hưởng nặng nề từ thói quen đốt pháo. 

2.2. Phân loại  

Sau khi rà soát, lên danh sách được đối tượng trọng điểm, tiến hành đánh giá, 

phân loại theo 04 nhóm đối tượng sau: 

- Nhóm 1: Nhóm chế tạo, sản xuất pháo trái phép để sử dụng, gồm chủ yếu là 

thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. 

- Nhóm 2: Nhóm mua bán pháo trái phép, gồm đối tượng có tiền án, tiền sự về 

lĩnh vực này, hoặc người dân vì lợi nhuận mua bán pháo để kiếm lời. 

- Nhóm 3: Nhóm tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép chủ yếu là lái xe đường 

dài, người lao động tự do từ nước ngoài hoặc các địa phương khác mang, vận 

chuyển pháo trái phép vào địa bàn.  

- Nhóm 4 : Nhóm sử dụng pháo trái phép chủ yếu là thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên, hộ gia đình buôn bán, cơ sở kinh doanh. 

2.3. Nguyên tắc và giải pháp cơ bản trong phòng ngừa, đấu tranh với các 

nhóm đối tượng 

- Nhóm nghi vấn sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép nhằm 

mục đích thu lợi (nhóm 1): 

+ Nguyên tắc: Xác định công tác đấu tranh là chính kết hợp với công tác 

tuyên truyền, vận động một các hợp lý.  

+ Giải pháp: Tập trung thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, xây dựng kế 

hoạch đấu tranh, bắt giữ, truy nguyên nguồn gốc, mở rộng điều tra, trường hợp 

không có dấu hiệu rõ ràng tiến hành vận động “ cá biệt ” để răn đe, ngăn chặn hoạt 

động phạm tội.  

- Nhóm nghi vấn chế tạo, thu mua, tàng trữ nhằm mục đích sử dụng (nhóm 2):  

+ Nguyên tắc: Xác định công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý, truy nguyên nguồn 

gốc, mở rộng điều tra, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng cung cấp pháo; kết hợp 

thực hiện công tác tuyên truyền, vận động “ cá biệt một cách hợp lý.  

+ Giải pháp: Tập trung thu thập thông tin, tài liệu và tiến hành kiểm tra, bắt 

giữ, xử lý. Sau khi bắt giữ tiến hành truy nguyên nguồn gốc, tiếp tục đấu tranh với 

các đối tượng cung cấp pháo như ở nhóm 1. Trường hợp không rõ dấu hiệu cần tập 
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trung vận động “cá biệt” để răn đe, giáo dục để đối tượng tự nguyện giao nộp pháo 

hoặc từ bỏ mục đích sử dụng. 

- Nhóm có sở thích sử dụng pháo, sẵn sàng sử dụng hoặc tham gia sử dụng, 

khi có pháo (nhóm 3):  

+ Nguyên tắc: Xác định công tác tuyên truyền, vận động thu hồi là chính, kiên 

trì vận động để xóa bỏ thói quen, Sở thích đốt pháo trái phép.  

+ Giải pháp: Phối hợp với Đội CS QLHC về TTXH tập trung thực hiện tốt 

công tác điều tra cơ bản, rà soát, lên danh sách đầy đủ, sử dụng đồng bộ các biện 

pháp để tuyên truyền, ký cam kết, vận động “ cá biệt ” trực tiếp đối với dói tượng 

nhằm làm thay đổi nhận thức, thói quen đốt pháo trái phép, trong đó phải sử dụng 

những người có uy tín, có ảnh hưởng để vận động, tác động. Thường xuyên theo 

dõi, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm khí đối tượng đốt pháo. 

- Nhóm sử dụng pháo trái phép chủ yếu là thanh thiếu niên (nhóm 4) 

+ Nguyên tắc: Xác định công tác tuyên truyền, vận động thu hồi là chính, kiên 

trì vận động để xóa bỏ thói quen, sở thích đốt pháo trái phép.  

+ Giải pháp: Phối hợp với Đội CS QLHC về TTXH tập trung thực hiện tốt 

công tác điều tra cơ bản, rà soát, lên danh sách đầy đủ, sử dụng đồng bộ các biện 

pháp để tuyên truyền, ký cam kết, vận động “ cá biệt ” trực tiếp đối với dói tượng 

nhằm làm thay đổi nhận thức, thói quen đốt pháo trái phép, trong đó phải sử dụng 

những người có uy tín, có ảnh hưởng để vận động, tác động. Thường xuyên theo 

dõi, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm khí đối tượng đốt pháo. 

III. NỘI DUNG TRỌNG ĐIỂM 

1. Nội dung 

Tổ chức  lực lượng soát xét tình hình ANTT nổi lên trên địa bàn, xác định các 

vụ việc, phân loại các đối tượng cần tập trung đấu tranh, có kế hoạch giải quyết dứt 

điểm không để kéo dài phát sinh phức tạp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Tập trung lực lượng phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể tuyên 

truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử 

dụng VK – VLN – CCHT góp phần đảm bảo ANTT, tạo sự bình yên trong nhân 

dân. 

- Tăng cường công tác quản lý giáo dục đối tượng, tập trung gọi hỏi răn đe 

các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật, đặc biết 

là các đối tượng có tiền sử về sử dụng VK – VLN-CCHT 

- Tổ chức ký cam kết với cơ quan, doanh nghiệp cùng toàn thể các hộ dân trên 

địa bàn Không buôn bán vân chuyển tàng trử vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hộ trợ. 

- Tăng cường lực lượng ở các địa bàn thôn phối hợp với cấp ủy, BCH thôn, 

các đoàn thể, các chi hội, cụm dân cư, tổ tự quản, triển khai các biện pháp phòng 

ngừa tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình diễn biến trên địa bàn. Kịp thời tham 

mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công an cấp trên giải quyết dứt điểm 

các vụ việc, không để phát sinh phức tạp hình thành điểm nóng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt luật cư trú, quản lý đi đến tạm trú tạm vắng, quản lý 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chủ động phòng ngừa phát hiện, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở về công tác phòng cháy chữa cháy, 

đặc biệt là khu vực Chợ Voi. 

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 kịp thời phát hiện ngăn 

chặn, xử lý không để xẩy ra tình huống bất ngờ bị động.  
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 2. Biện pháp tiến hành 

- Tham mưu Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, có văn bản chỉ đạo các 

ngành từ xã đến thôn, phối hợp thực hiện kế hoạch nghiêm túc. 

- Soát xét lại tình hình ANTT, các đối tượng nổi lên trên địa bàn, từng khu 

vực, từng địa bàn thôn để có kế hoạch tập trung đấu tranh. 

- CAX tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng phối hợp giữa các lực lượng 

Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên, lực lượng Xung kích và lực lượng công an viên 

làm nồng cốt trong công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình. 

- Phối hợp với Ban văn hóa xã thường xuyên sử dụng các phương tiện truyền 

thông của xã, thôn, xóm loa phát thanh tuyên truyền về pháo của công an huyện ban 

hành để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Công an xã cùng công an viên 10 thôn phối hợp các ban ngành liên quan căn 

cứ kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

Kế hoạch này được thực hiện từ nay đến ngày 16/2/2022. Hằng ngày, trước 

15h, đồng chí Phan Công Tuấn tập hợp báo cáo tình hình cho đồng chí Trưởng Công 

an xã. 

Trên đây là kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về tuyên truyền, phòng 

ngừa, đấu tranh với tội phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn./. 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Công an huyện Kỳ Anh; 

- TT Đảng ủy- HĐND-UBND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ban chỉ huy 10 Thôn; 

- Cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Lưu VT- CAX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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