
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM  SON Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S& 4/KH-UBND Kim Scm, ngày if2iháng 01 näm 2023 

KE HOACH 
To chác bàn pháo hoa no tam thap nhan dIp 

Têt Nguyen dan Qu Mao nãm 2023 

Can ci.r vào Nghj djnh s 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa Thu tuO'ng 
chInh phü v quân 1, sir dung pháo; 

Can ci'r vào Cong van so 03/UBND-VP6 ngày 04/01/2023 cüa UBND tinh 
Ninh BInh v vic t chirc bn pháo hoa n thrn thp nhân djp Tét Nguyen dan 
Qu9 Mao nàm 2023; 

Can cr vào Cong van s 2499/BCH-TM ngày 30/12/2022 cüa B CHQS tinh 
v viêc t chüc bn pháo hoa nt tm thp phic vi Nhân dan don Têt Nguyen dan 
Qu Mao näm 2023. 

UBND huyn Kim San xây dirng k hoch t chirc bn pháo hoa no thm 
thâp nhân djp Têt Nguyen dan Qu MAo nAm 2023 nhu sau: 

I. MIJC DICH - YEU CAU 
1. Myc dich 
- D dánh dAu thxi khc giao thira truyn thing cüa dan tcc chuyn 

sang nàrn mOi, to không khI vui tucii phn khâi cho Nhân dan; 
- Thirc hin diing Quyt djnh cüa Thu tuàng ChInb phü, Chi thj, Kê hoch ban 

pháo boa cüa UBND tinh, B CHQS tinh và UBND huyn Kim San. 
2. Yêu câu 
- Các dan vj theo chirc nAng, nhim vi bAo dAm dy dü cAc ni dung 

phiic vij cho nhim v11 b.n pháo boa n tm thp nhân dip Tt Nguyen dAn 
Qu MAo nAm 2023, phic viii NhAn dan vui xuân don tt vui tuai, phn khii, 
an toàn, tit kim; 

- Hip dng chat chë giüa các 1irc liiçrng, trin khai thrc hin kê hotch chtt 
chê, cu th; t chtrc bn pháo hoa ding chuang trInh, thi gian quy djnh; 

- BAo dAm an ninh tr.t t1r và an toAn giao thông tai  diem bn pháo hoa; 
- ChuAn bj chu dAo ye mi mat, chi huy chtt chê, bAo dAm an toAn tuyt 

di v ngiiäi, phuong tin, trang bj truic, trong và sau khi ban pháo hoa. 
II. NQI DUNG 
1. Tham gia tp hutn cho hrc 1uçng trirc tip bn phAo hoa. 
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2. T chrc tip nhân, lien kt và thirc hành ban pháo hoa theo quy trInh, 
quy djnh cüa B Quc phOng và B CHQS tinh. 

III. THO'I GIAN - DIA DIEM 
1. Thôi gian 
- Th&i gian tip nh.n và trin khai lien k& pháo hoa: Tir 07 gii 00 den 

17 gi 00 ngày 2 1/01/2023 (3 0/12/2022 am ljch); 
- Th?yi gian hoàn thành mçi cong tác chu.n bj: Xong trwc 20 giô 00 

ngây 21/01/2023 (3 0/12/2022 am ijch); 
- Thai gian bin: 15 phiit, dçr kin tr 23 gi 30 ngày 21/01/2023 

(3 0/12/2022 am i/ch) dn 00 gi 15 ngày 22/01/2023 ('01/01/2023 am ijch). 
2. Dia diem: San thuong Tr s UBND huyn (cU), phô Phü Vinh, thj 

trn Phát Diem, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 
IV. TO CHUC VA PHIXO'NG PHAP 
1. T chü'c: To chc mt dim b.n pháo hoa tm thp (theo phuvng 

pháp cüa Ban CHQS huyn dä du'çic tp huá'n). 
2. Phuong pháp: Bàn lien tiic trong khoãng thai gian 15 phüt. 
V. NHIM V CAC D€IN V 
1. Ban CHQS huyn 
- Là co quan trung tam hip dng, tham muu cho UBND huyn ban 

hành k hoach thuc hin, Iirc luçng tham gia t.p huân do B CHQS tinh 
t chüc; 

- PhM hçip vâi co quan chuyên mon cüa B CHQS tinh hip dông 
chuân bj dja diem, to chrc các lirc lugng tip nhn, thirc hành vn chuyên, 
lien kit, canh gác và bn pháo hoa theo diing chi do ci:ia Bô CHQS tinh; 

- Phi hqp vói Trung tarn v sinh môi truang do thj huyn thu d9n, v 
sinh tai  dim bn pháo hoa sau khi kt thüc ban; 

- Hip dng vâi Cong an huyn, thj trãn Phát Diem  tO chirc hrc 1uçng tuân 
tra, canh gác, giü vUng an ninh tr.t t11, an toàn xã hi, phông chng cháy n& bào 
dam an toàn tuyt di truóc, trong và sau khi bn pháo boa ti dja dirn bin; 

- PhM hçip vai Phông Tài chInh - Kê hoach Ip dir toán kinh phi bâo 
dam cho th chirc bn pháo hoa báo cáo UBND huyn phê duyt; 

- TOng hçp tInh hInh báo cáo Thuang tr1rc Huyn illy, lânh do UBND huyn 
và B C}-IQS tinh kt qua thrc hin nhim vii bàn pháo hoa dém giao thüa. 

2. Van phông HDND - UBND huyn 
Phi hçip vài Ban CHQS huyn lam tOt cong tác chuân bj; hip dông 

lien h dt mua pháo; dng thôi gitp cho lanh dao  huyn theo döi qua trinh chuAn 
bj và thirc hành bn pháo boa. 
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3. Cong an huyn 
- Xây drng phixcing an bão dam an ninh, tr.t tir an toàn xã hi, huâng 

dan, phân 1ung dam bào giao thông trong khu vrc bn pháo boa không d 
ün tàc, mat an toàn; t?o  diu kin cho các phuang tin chô pháo hoa vào vj 
trI; t chüc các cht kim soát không cho ngixi, phixcrng tin h.ru thông trên 
tr11c dung 481, khu virc bn pháo hoa, trong thai gian bàn (chó't 1: PhIa 
Táy cong UBND huyn cü, chat 2: Ti cong UBND huyn cTh  chót 3: Ngä 3 
dwàng vào Bnh vin da khoa huyn; chó't 4: Tgi cdng Tôa an nhán dan 
huyn cü); 

- PhM hçip di Cãnh sat phông cháy và ChUa cháy cüa tinh dirng chân 
trên dja bàn huyn, các thn vj lien quan sn sang phirnng tin, lirc 1ung 
thirc hin nhim vii phông chéng cháy no. 

4. Phông Tài chInh - Kê hoch huyn 
PhM hçp vâi Ban CHQS huyn dir trü bão dam kinh phi phc vij b.n 

pháo hoa theo k hoach và chi do cüa lânh dao  UBND huyn. 
5. Phông Kinh té và H tang huyn 
Bão dam mt bang cho Ban CHQS huyn tp kt 1irc lugng, phuong 

tin k5' thu.t trin khai ti dja diem b.n pháo hoa. 
6. Trung tam V sinh môi trtthng do th huyn 
Tp trung phuang tin, nhân ltrc thu d9n toàn b vt cht bâo dam sch 

së khu virc sau khi t chüc bn pháo hoa xong. 
7. Phông Van hóa - Thông tin huyn 
Phi hçip vri Ban CHQS huyn lam t& cong tác tuyên truyên cô dng 

tnthc, trong và sau khi bn pháo boa. 
8. Trung tam Van hóa - Thông tin và Truyên thanh huyn 
To chirc tuyên truyên trên h thng phát thanh huyn v thôi gian, dja 

diem bàn pháo hoa tâi toàn the Nhân dan. 
9. Bnh vin Ba khoa huyn 
Bão dam 1irc lixçing, phucmg tin, vt ch.t bão dam cp cü'u kjp thai khi có 

tInh hung xáy ra trong su& qua trInh bn pháo boa "tgi di&n bn có 01 xe thu 
thztong và 01 ty té' có bác sjphy trách, day di cc so thuOc viz dyng cyy té,). 

10. Chi nhánh Bin hyc huyn Kim Son 
Phi hqp vi Ban CHQS huyn lam tt cong tác chun bj vâo qua trInh bàn 

pháo hoa dugc din ra an toàn. 
11. UBND các xã, thj trin 
- Lam t& cong tác tuyên truyn, c dng, thông báo cho Nhân dan thai 

gian và dja diem bn pháo hoa; 
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- Chi do 1rc luçing Quân sr, Cong an giu' vüng an ninh chInh trj, trt 
tr an toàn xa hi trên dja bàn trong dém giao thüa. Không dê xây ra vic lçii 
diing t chirc bn pháo hoa d sir diing các 1oi pháo khác không dung quy 
djnh cüa ChInh phü; kip thai báo cáo v Ban CHQS huyn và Cong an 
huyn xir 1 theo quy djnh; 

- UBND thj trân Phát Diem: Bão dam 1irc ltrçing Cong an, Dan quân 
Co &ng cho nhim vii b.n pháo hoa theo hip dng cüa Ban CHQS huyn, 
Cong an huyn, báo dam an ninh, an toàn khu virc bn pháo hoa; 

- UBND các xã Thu'qng Kim, Lu'u Phung, Kim ChInh: Sn sang 

huy dng 1irc 1rcrng Dan quãn co dng thirc hin nhim vi theo hip dng 
cüa Ban CHQS huyn khi có 1nh. 

UBND huyin yêu c.0 các co quan, don vj quán trit, trin khai thirc 
hin nghiêm thc./. 
Noi n/i 
- Thi.thng trirc Tinh Ciy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- B CHQS tinh; 
- Thtrèng trijc Huyn ui'; 
- Thtxông trc HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND Iiuyn; 
- Van phông Huyn ü; 
- Van PhOng HDND - UBND huyn; 
- Ban CHQS huyii; 
- Cong an huyn; 
- Phông Tài chInh- Kê hoch Iiuyn; 
- Phông Kinh tê và 1-Ia tang huyn; 
- Trung tarn V sinh mOi truàng do th huyii; 
- PhOng Van boa và Thông tin huyn; 
- Dài Truyên thanh huyn; 
- Bnh vicn Da khoa huyn; 
- UBND các xa, thj trân; 
- Lisu: VT, QS huyên. 
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