
        ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 3 8 7 7  /UBND-KGVXNV           Bình Thuận, ngày   15   tháng 11 năm 2022 

V/v tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 

vào thời khắc giao thừa  

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

                                     Kính gửi: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

2766/SVHTTDL-KHTC ngày 03/11/2022 về việc bắn pháo hoa tầm thấp đón 

giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương tổ chức 06 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời 

khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để phục vụ Nhân dân và du khách, 

cụ thể như sau: 

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết chủ trì tổ chức bắn 01 điểm tại 

Cầu Lê Hồng Phong, với số lượng 150 giàn. 

- Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong chủ trì tổ chức bắn 01 điểm trước trụ 

sở Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, với số lượng 90 giàn. 

- Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chủ trì tổ chức bắn 01 điểm tại đường 

TD4, thị trấn Chợ Lầu, với số lượng 90 giàn. 

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc chủ trì tổ chức bắn 01 điểm tại 

khu bờ kè sông Cái, thị trấn Ma Lâm, với số lượng 90 giàn. 

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân chủ trì tổ chức bắn 01 điểm tại khu 

trung tâm hành chính huyện Hàm Tân, thị trấn Tân Nghĩa, với số lượng 120 

giàn. 

- Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh chủ trì tổ chức bắn 01 điểm tại sân 

vận động huyện Đức Linh, với số lượng 120 giàn. 

Thời lượng bắn tại mỗi điểm không quá 15 phút. Thời gian bắn bắt đầu 

lúc 0 giờ ngày 22/01/2023 (ngày mùng 01 tháng Giêng năm Quý Mão). 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại 

điểm 1 Công văn này chịu trách nhiệm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện để tổ chức bắn pháo hoa tầm 

thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không sử dụng 

ngân sách Nhà nước. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức các hoạt động 

mừng Xuân Quý Mão và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết 



Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

 - Là cơ quan đầu mối đặt pháo, hợp đồng mua pháo theo điểm 1 Công 

văn này bảo đảm chất lượng pháo, chất lượng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu 

thưởng thức của nhân dân, du khách; tiếp nhận và bàn giao pháo đã mua cho 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thành lập Ban Tổ chức Chương trình Lễ hội và bắn pháo hoa tầm thấp 

đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của địa phương mình (những địa 

phương không tổ chức bắn pháo hoa thì thành lập Ban Tổ chức Chương trình 

Lễ hội đón giao thừa). 

- Có kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào 

thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại địa phương; trong đó đặc 

biệt chú ý đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, phân luồng 

giao thông, bố trí các điểm giữ xe thuận lợi cho người dân và du khách. Quá 

trình tổ chức cần phối hợp với ngành y tế để đảm bảo các biện pháp phòng dịch 

hiệu quả, đúng quy định. 

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí trên 

tinh thần tự nguyện để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp và chuyển kinh phí để 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh toán theo quy định. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo; phân công 

nhiệm vụ cụ thể về chuyên môn, kỹ thuật việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 

theo điểm 1 Công văn này bảo đảm an toàn, đẹp mắt. Chịu trách nhiệm trước 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an toàn 

tuyệt đối trong việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023. 

6. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận 

tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 

đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là tại điểm bắn Cầu Lê 

Hồng Phong, thành phố Phan Thiết; tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du 

khách thưởng ngoạn nét đẹp của pháo hoa với tinh thần vui tươi, thoải mái./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

 
 

 
      

     KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

       Nguyễn Minh 
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