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CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện cấm pháo, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự  
an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008  

trên địa bàn huyện Bát Xát 
 
Thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy; Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001; Luật giao thông 

thủy nội địa ngày 15/6/2004; Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí vật liệu 
nổ; Chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994 của Chính phủ về cấm sản xuất và đốt pháo; Quyết định 464/QĐ-
BNV (C13) (nay là BCA) ngày 27/12/1993 về việc ban hành danh mục các đồ chơi nguy hiểm bị cấm. 

 
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008, Chủ tịch UBND 

huyện chỉ thị: 
 
1. Cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, 

Hiệu trưởng các trường học đang đóng quân và đang hoạt động trên địa bàn huyện Bát Xát: 
- Tập trung kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy, phương án 

phòng cháy, chữa cháy, các hệ thống điện sử dụng sinh hoạt và sản xuất liên quan đến cháy nổ trong cơ 
quan, đơn vị, trường học, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý và phụ trách. Tuyệt đối không để cháy, nổ 
xảy ra. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, công nhân viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang quán triệt và thực hiện chấp hành nghiêm túc Luật PCCC; Luật giao thông đường bộ; Luật giao 
thông thủy nội địa; Nghị quyết 32/CP, Chỉ thị 406/TTg của Chính phủ; Quyết định 464/QĐ-BNV(C13) của 
Bộ Nội vụ (nay là BCA) về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao 
thông, cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm 
bị cấm; Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 05/1/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc vận động toàn dân giao nộp 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Sẵn sàng tham gia phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống cháy, nổ 
xảy ra. 

- Chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường 
giao thông theo quy định tại  Nghị quyết số: 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Công điện số 1928/CĐ-TTg 
ngày 10/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các lực lượng chức năng và UBND các xã chỉ đạo Ban công tác xã thực hiện xử lý nghiêm minh các 
trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. 

 
2. Ban chỉ huy quân sự huyện: Phối kết hợp với Công an huyện và các lực lượng có liên quan trên 

địa bàn: 
- Rà soát lại toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân, tự vệ, công an xã (về đối 

tượng trang bị, giấy phép sử dụng, biện pháp quản lý bảo quản). 
- Kiểm tra an toàn về việc vận chuyển, sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên các phương 

tiện giao thông, tại nơi trực tiếp sản xuất. 
- Tiếp tục vận động toàn dân tích cực tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Chỉ 

thị số 02/CT-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Lào Cai. 
 
3. Công an huyện: Phối kết hợp với BCH Quân sự huyện, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị 

trường, phòng hạ tầng  kinh tế, ban công an các xã, thị trấn và các lực lượng có liên quan khác: 
- Kiểm tra và hướng dẫn công tác đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác 

phòng chống cháy nổ trên toàn địa bàn huyện. Trong đó chú trọng các khu vực cơ quan đầu não của 
huyện, khu vực nơi trọng điểm như: Huyện ủy, UBND huyện, kho bạc, ngân hàng, công ty mỏ tuyển 



Đồng Sin Quyền Lào Cai, các ki ốt tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh Gas, xăng dầu, các tổ chức, 
doanh nghiệp kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp... 

- Tuần tra kiểm soát, xử lý và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn 
giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, khám nghiệm và điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông. 
Chống ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ các loại pháo 
theo Chỉ thị 406/TTg  ngày 08/8/1994 của Chính phủ. 

- Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa, khu vực biên giới theo Quy chế phối hợp số: 
174/2006/QCPH/TCCS-BTLBĐBP ngày 18/01/2006. 

 
4. Các đồn Biên phòng: Phối hợp với UBND các xã, Công an huyện, Hải quan, BCH quân sự huyện, 

Đội QLTT và các ngành có liên quan khác: 
- Nắm chắc tình hình an ninh biên giới, quản lý chặt chẽ việc qua lại thăm thân và trao đổi hàng hóa 

giữa nhân dân 2 bên biên giới Việt - Trung; chống tội phạm cướp và bắt cóc trẻ em tại các xã biên giới. 
- Kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ, các chất cháy, chất độc, pháo các loại của các đối tượng tại các cửa khẩu và các lối mòn qua lại 
trên tuyến biên giới. Cùng toàn dân phòng chống cháy nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách. 

- Giáo dục cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, thực hiện 
tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trên đường thủy nội địa khu vực biên giới. 

 
5. Chi cục Hải quan, Đội quản lý thị trường số II phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an huyện: 
- Quản lý, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được trang bị theo quy định. Đảm bảo tuyệt đối an 

toàn không để cháy, nổ xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 
- Quản lý chặt chẽ việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu, các lối mở. Tuyệt đối không để các 

đối tượng lợi dụng việc thăm thân, trao đổi hàng hóa để vận chuyển buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ, chất cháy, chất độc, pháo qua biên giới. 

 
6. Giao cho UBND các xã - thị trấn tại các khu vực chợ dọc theo các tuyến đường tỉnh lộ 156 (Kim 

Tân - Bản Vược), tỉnh lộ 158 (Bản Vược - Mường Hum), đường liên xã (Bản Vược - A Mú Sung): 
- Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; 
- Giải toả hành lang, vỉa hè dọc theo tuyến đường và 2 bên khu vực chợ; 
- Kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp để phương tiện xe cơ giới như: Mô tô, xe máy; 

phương tiện xe thô sơ như: xe đạp, xích lô, xe súc vật kéo, xe ba gác... gây cản trở giao thông theo quy 
định tại công văn hướng dẫn số 44/HD-CAT (PX 28 - PC26) ngày  03/5/2007 của Công an tỉnh Lào Cai và 
Nghị định 146/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ. 

  
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hiệu trưởng 

các trường học khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về cơ quan 
thường trực (Công an huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện./. 

Được đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Lý Seo Dìn 

 


