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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Long, ngày 20 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo;
Căn cứ Kế hoa ̣ch số224/KH-BCĐ ngày 27/12/2019 của Ban chỉ đạo các ngày lễ
lớn thi ̣xavề
̃ viê ̣c tổ chứccác hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020;
Để bảo đảm cho đêm bắn pháo hoa an toàn, BCĐ các ngày lễ lớn thị xã xây
dựng kế hoạch bắn pháo hoa như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể cán bộ, CNVC, lực lượng vũ
trang và nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, tạo động lực cho thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
2. Yêu cầu
Các lực lượng phục vụ phối hợp chặt chẽ trong đêm bắn pháo hoa.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện trong suốt quá
trình trước, trong và sau khi bắn.
II. NỘI DUNG, TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA

1. Nội Dung: Bắn pháo hoa tầm thấp Ø60.
Thời lượng bắn: 15 phút.
Thời điểm bắn: Thời khắc giao thừa từ 00h00 đến 00h15 ngày 25 tháng 01
năm 2020 (00h00 đến 00h15 ngày 01 tháng 01 năm 2020 âm lịch).
2. Địa điểm bắn: Trung tâm thương mại An Lộc thị xã Bình Long (KP Xa
Cam I, phường Hưng Chiến, có sơ đồ kèm theo).
3. Số lƣợng pháo: 90 giàn.
III. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP BẮN

1. Tổ chức
Gồm các bộ phận sau:
- Bộ phận bắn: Do Ban CHQS thị xã chỉ huy.
- Bộ phận bảo vệ: Công an thị xã và Ban CHQS thị xã, bDQCĐ/thị xã, lực
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lượng Công an - Quân sự phường Phú Đức, Hưng Chiến, An Lộc.
- Bộ phận bảo đảm: Trung tâm Y tế thị xã; Xí n ghiê ̣p công triǹ h đô thi ̣ ,
Phòng Văn hóa - Thông tin, Điện lực Bình Long.
2. Phƣơng pháp bắn
Bắn theo kịch bản pháo hoa tầm thấp Ø60 của Công ty TNHH MTV Hóa
chất 21/Bộ Quốc phòng đã xây dựng.
IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN

- Quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bố trí pháo hoa phải chấp hành nghiêm
quy tắc bảo đảm an toàn người, trang bị, phương tiện.
- Vị trí bố trí pháo hoa cách vị trí thăm quan của các đại biểu và nhân dân
150m để bảo đảm an toàn.
- Khi liên kết phải thực hiện nghiêm quy tắc và sơ đồ bố trí của nhà sản
xuất; Pháo hoa phải được liên kết chặt chẽ vào cọc cố định đúng theo quy định,
không để nổ lan hay nghiêng ngả khi bắn. Trong quá trình bắn pháo hoa bị ngắt
quãng đột xuất phải có dây cháy dự phòng và lệnh của người chỉ huy bắn mới được
tổ chức bắn tiếp.
- Sau khi bắn xong phải tổ chức thu gom vật chất, trang bị. Xử lý vật liệu dư
thừa và số pháo còn sót không nổ hết (nếu có) sử dụng nước dập tắt lửa ở các
thùng pháo.
- Tổ chức dò, gỡ mìn khu vực bố trí pháo; khu vực lễ đài xong trước 17h00
ngày 23 tháng 01 năm 2020.
V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THỊ XÃ

1. Ban CHQS thị xã: Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức
kế t nố i và thực hành bắ n pháo hoa; vẽ sơ đồ bố trí các khu vực thăm quan của Đại
biểu, nhân dân, của các lực lượng khác và khu vực để xe; tổ chức huy động
01bDQCĐ/thị xã (trên địa bàn phường Hưng Chiến) thực hiện nhiệm vụ, hiệp
đồng chặt chẽ với Công an thị xã, Xí nghiệp công trình đô thị, chỉ đạo lực lượng
Dân quân phường Hưng Chiến, Phú Đức, An Lộc tổ chức lực lượng chốt gác, bảo
vệ, bảo đảm an toàn địa điểm bắn và sẵn sàng dập tắt các đám cháy khi có tình
huống xảy ra; giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.
2. Công an thị xã: Lập kế hoạch bảo vệ đêm bắn pháo hoa; phối hợp với
Ban CHQS thị xã tổ chức các chốt tuần tra, bảo vệ, phân luồng giao thông; giữ gìn
an ninh trật tự trong khu vực bắn pháo hoa; chuẩn bị 01 xe cứu hỏa và lực lượng
chữa cháy bố trí trong khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng dập tắt các đám cháy khi có
tình huống cháy - nổ xảy ra trong quá trình tổ chức bắn pháo hoa.
3. Xí nghiệp công trình đô thị thị xã: Phối hợp với Công an thị xã và Điện
lực Bình Long, Trung tâm Thương mại An Lộc chuẩn bị 01 xe nước bố trí trong
khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng dập tắt các đám cháy khi có tình huống cháy - nổ
xảy ra trong quá trình tổ chức bắn; bảo đảm ánh sáng trên đường và khu vực Trung
tâm Thương mại An Lộc để phục vụ đêm bắn pháo hoa đạt kết quả tốt.
4. Điện lực Bình Long: Bảo đảm cung cấp điện 24/24 giờ (có dự phòng
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trường hợp cúp điện đột xuất) cho khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng giải quyết sự cố
về điện.
5. Trung tâm Y tế thị xã: Điều động 01 tổ y, bác sĩ, thuốc cấp cứu và 01 xe
cứu thương bố trí tại khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng giải quyết tình huống khi xảy
ra thương vong trong quá trình tổ chức bắn pháo hoa.
6. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã: Tổ chức thông báo rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân đến xem đêm bắn pháo hoa tại
Trung tâm thương mại An Lộc thị xã Bình Long vào thời khắc giao thừa, tổ chức
ghi hình và đưa tin kịp thời. Đảm nhiệm chương trình văn nghệ trước lúc bắn pháo
hoa, bảo đảm trang trí khán đài; bàn, ghế ngồi cho đại biểu.
8. UBND phƣờng Hƣng Chiến, Phú Đức, An Lộc: Chỉ đạo cho Công an
và Ban CHQS các phường Hưng Chiế n , Phú Đức, An Lô ̣c bố trí lực lượng bảo vệ
theo kế hoạch của Công an và Ban CHQS thị xã, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho
đêm bắn pháo hoa diễn ra tại Trung tâm thương mại An Lộc thị xã.
UBND phường Hưng Chiế n đảm nhiệm vị trí giữ xe.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban CHQS thị xã chủ trì tổ chức bắn pháo hoa; ký hợp đồng
mua, tổ chức vận chuyển, bố trí, kết nối và thực hành bắn; phối hợp với Công binh
tỉnh tổ chức dò gỡ mìn bảo đảm an toàn khu vực tổ chức bắn pháo hoa.
2. Công an thị xã phối hợp với Ban CHQS thị xã và các ngành chức năng tổ
chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cho đêm bắn pháo hoa.
3. Đúng 17h30 ngày 24/01/2020 phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.
4. Sau khi bắn pháo xong UBND thị xã tổ chức chúc tết đầu năm tại Ban
CHQS thị xã; thành phần tham dự mời lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, lãnh đạo các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã.
Trên đây là Kế hoạch Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý
năm 2020; UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- TT Thị ủy, TT HĐND-UBND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BCĐ các ngày lễ lớn;
- BTC Hội xuân Tết Canh tý năm 2020;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã;
- Công ty TNHH MTV cao su Bình Long;
- Công ty CPSXKDTM&NN Hải Vương;
- Nhà máy xi măng Bình Phước;
- LĐVP + CV.VX;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƢỞNG BAN
Ủy ban nhân dân thị
xã Bình Long
Thị xã Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
20.01.2020
08:07:50 +07:00

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Vũ Hồng Dƣơng
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