
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

Số:           /KH-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Sầm Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa  

nổ tầm thấp trong dịp Lễ hội Hoa Sầm Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng pháo. Thực hiện Công văn số 4150/UBND-VX ngày 01/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại thành phố Sầm Sơn. 

Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức lực 

lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa nổ cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tổ chức chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong dịp tổ chức Lễ hội Hoa 

Sầm Sơn năm 2021 là một trong những nội dung trong chương trình kích cầu du lịch 

Sầm Sơn nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân 

thiện. Thu hút khách du lịch đến với Sầm Sơn và tham gia các hoạt động du lịch 

của thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Chấp hành nghiêm các quy định theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

- Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức lực lượng, phương 

tiện triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ăn toàn, tiết kiệm và đúng kế hoạch. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc nhiệm vụ, tổ chức thực hiện 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

II. NỘI DUNG 

- Liên hệ hiệp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21/Bộ 

Quốc phòng đặt mua, vận chuyển và giao nhận pháo. 

- Tiếp nhận, bảo quản, bảo vệ pháo tại kho. 

- Phối hợp với Tập đoàn FLC và các đơn vị có liên quan khảo sát địa 

điểm, triển khai xây dựng dàn trận địa bắn pháo. 

- Vận chuyển, triển khai kết nối giàn pháo theo kịch bản của nhà sản xuất 

và tổ chức canh gác bảo vệ sau kết nối. 

- Thực hành bắn pháo theo kế hoạch. 

- Xử lý an toàn và thu dọn sau khi bắn. 

III. THỜI GIAN 

1. Liên hệ hiệp đồng mua và vận chuyển pháo với Công ty TNHH Một 

thành viên Hóa chất 21/Bộ Quốc phòng: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 

08/4/2021. 
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2. Tiếp nhận và bảo vệ pháo tại kho Ban CHQS thành phố: Từ ngày 

08/4/2021 đến ngày 09/4/2021. 

3. Tập huấn kết nối pháo hoa theo phương pháp bắn bằng bộ L100T: 01 

buổi; dự kiến ngày 09/4/2021 (thời gian cụ thể có thông báo sau). 

4. Triển khai làm sàn trận địa pháo: ngày 10/4/2021. 

5. Vận chuyển và kết nối giàn pháo tại khu vực bắn: Từ 07 giờ 00 đến 11 

giờ 00 ngày 10/4/2021. 

6. Tổ chức canh gác bảo vệ các giàn pháo trước và sau khi bắn tại khu vực 

bắn từ 07 giờ 00 đến 23 giờ 00 ngày 10/4/2021. 

7. Thực hành bắn pháo 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 phút ngày 10/4/2021.  

8. Xử lý an toàn sau khi bắn: 22 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút ngày 

10/4/2021. 

9. Thu dọn trận địa sau khi bắn: Từ 23 giờ 00 phút ngày 10/4/2021 đến 09 

giờ 00 phút ngày 11/4/2021.  

IV. ĐỊA ĐIỂM 

1. Liên hệ, hiệp đồng mua và vận chuyển pháo: Tại Công ty TNHH một thành 

viên hóa chất 21, Bộ Quốc phòng (xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ). 

2. Tiếp nhận bảo quản, bảo vệ pháo: Tại kho Ban CHQS thành phố. 

3. Triển khai trận địa và thực hành bắn pháo:  

Tại khu khuôn viên khu quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn/khu phố Cường 

Thịnh/phường Quảng Cư. 

4. Lực lượng trực sẵn sàng cơ động:  

Dân quân các phường Quảng Cư, phường Quảng Tiến, phường Trung Sơn 

(mỗi phường 1 trung đội DQCĐ) tập trung tại công sở các phường để sẵn sàng 

cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh. 

V. CHỦNG LOẠI, SỐ LƢỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG THỨC BẮN 

a. Chủng loại: Pháo hoa tầm thấp Ф 60. 

b. Số lượng pháo: 150 giàn kèm theo hỏa thuật. 

c. Thời gian bắn: 15 phút. 

d. Phương thức bắn: Bắn bằng bộ thiết bị điện bán tự động L100T điều 

khiển bằng tay.  

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG 

1. Ban CHQS thành phố 

- Là cơ quan chủ trì tham mưu cho thành phố xây dựng kế hoạch, tập huấn 

kỹ thuật cho lực lượng kết nối pháo. Điều động lực lượng, phương tiện; tổ chức 

hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa với các cơ quan, đơn vị và các xã, 

phường có liên quan. 

- Hiệp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Hoá chất 21/Bộ Quốc 

phòng đặt mua và vận chuyển pháo, khảo sát trận địa bắn. Đề nghị công ty cung 

cấp kịch bản; hướng dẫn kỹ thuật kết nối và bắn bằng bộ thiết bị điện bán tự 

động L100T điều khiển bằng tay. 
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- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng ban của thành phố 

có liên quan và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC lập dự toán kính phí đảm bảo 

cho nhiệm vụ bắn pháo hoa. 

- Phối hợp với Công an thành phố và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và 

các đơn vị có liên quan triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho nhiệm 

vụ bắn pháo hoa; đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện 

kỹ thuật, thông tin liên lạc, phục vụ cho nhiệm vụ bắn pháo hoa. 

- Tiếp nhận pháo, bảo quản, canh gác pháo tại Ban CHQS thành phố. Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị và các phường thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa; 

vận chuyển, kết nối và bắn pháo đúng kịch bản, an toàn tuyệt đối; thu dọn vật 

chất, thiết bị sau khi bắn pháo hoa xong.  

- Hiệp đồng làm sàn xếp pháo tại kho Ban CHQS thành phố và địa điểm bắn. 

- Tổng hợp tình hình bảo đảm an toàn, báo cáo với Lãnh đạo thành phố, 

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá về nhiệm vụ trước, trong và sau bắn pháo hoa.  

2. Công an thành phố 

 - Chủ trì phối hợp với Ban CHQS thành phố và Công ty cổ phần Tập đoàn 

FLC xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực bắn 

pháo hoa. 

- Huy động lực lượng Công an thành phố phối hợp với các lực lượng có 

liên quan triển khai hàng rào dây thép gai xung quanh khu vực bắn (xong trước 

10 giờ 00 phút ngày 10/4/2021). Triển khai lực lượng bảo vệ nhiệm vụ bắn pháo 

hoa từ 07 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút ngày 10/4/2021. 

- Đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ huy động 01 xe cứu hỏa và cán bộ, chiến sỹ 

theo xe; bố trí tại khu vực phía Tây điểm bắn sẵn sàng xử lý các tình huống. 

Thời gian triển khai xong trước 18 giờ 00 phút ngày 10/4/2021. 

3. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

- Phối hợp với Ban CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

bố trí lịch thời gian, tổ chức hội nghị Hiệp đồng bắn pháo hoa. 

- Tham mưu cho lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị hiệp đồng; kiểm tra 

công tác chuẩn bị, thực hành kết nối, bắn pháo hoa; tặng quà động viên bộ phận 

kết nối và bắn pháo hoa. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Ban CHQS thành phố 

tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bắn 

pháo hoa.  

5. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Ban CHQS thành phố và 

các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình bắn pháo hoa và chương trình 

văn nghệ bảo đảm đúng thời gian. 

6. Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Huy động một kíp trực (01 xe cứu thương, một kíp bác sỹ, y tá, lái xe = 06 

người) tham gia trực tại điểm bắn, bố trí tại khu vực phía Tây khu vực sân khấu 
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của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, từ 18 giờ 00 phút, ngày 10/4/2021 đến khi 

xong nhiệm vụ. 

7. UBND các phƣờng: Quảng Cƣ, Quảng Tiến, Trung Sơn 

Huy động lực lượng dân quân theo kế hoạch của Ban CHQS thành phố; 

đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường chỉ huy lực lượng dân quân làm 

nhiệm vụ bắn pháo hoa. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo địa phương 

quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân; khi thực hiện nhiệm vụ cán 

bộ, chiến sỹ mang mặc trang phục dân quân theo quy định. 

8. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC  

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc tập đoàn phối hợp với Ban CHQS thành phố 

Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ bắn pháo 

hoa tại Lễ hội hoa Sầm Sơn năm 2021. 

- Phối hợp với Công an thành phố và Ban CHQS thành phố triển khai 

phương án bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực bắn pháo hoa. 

- Bảo đảm điện cho Ban CHQS thành phố triển khai trận địa pháo, tổ chức 

vệ sinh, thu dọn cơ sở vật chất sau khi bắn. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí gửi về 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

- Ban CHQS thành phố đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa, 

làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Tập đoàn FLC, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, thực hiện đúng kế hoạch; tiếp nhận, 

vận chuyển, canh gác pháo an toàn; kết nối pháo đúng kỹ thuật; bắn pháo đúng 

kịch bản; bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (để b/c); 

- TTr Thành ủy - HĐNĐ TP (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (để phối hợp);                        

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- UBND P.Quảng Cư, P.Quảng Tiến, P.Trung Sơn; 

- Lưu: VT, QS; H30. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú 
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