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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 49

/TTr-UBND

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

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc cho phép tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Lễ Kỷ
niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959 –
28/8/2019) và Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ
về quản lý, sử dụng pháo và Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị
định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng
pháo;
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Ngãi tổ
chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
1. Lễ kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi
(28/8/1959 - 28/8/2019)
a) Mục đích:
Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi là cuộc khởi nghĩa vũ
trang giành chính quyền do Đảng lãnh đạo, nổ ra vào ngày 28/8/1959 tại
huyện Trà Bồng (nay là huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng) và được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Quyết
định số 2307-QĐ/VH ngày 30/12/1991.
Nhằm ghi nhận sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân
Quảng Ngãi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước; phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn
tỉnh trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
b) Tầm bắn: Tầm thấp.
c) Số điểm: 01 điểm.
d) Thời lượng: 15 phút.
đ) Thời gian: Từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 8
năm 2019.

e) Địa điểm: Tại Quảng trường 28/8, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
g) Nguồn kinh phí: Từ nguồn xã hội hóa do địa phương tự huy động.
2. Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019
a) Mục đích: Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019 là
sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Quảng Ngãi (01/7/1989-01/7/2019) nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con
người huyện đảo Lý Sơn, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa du lịch, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương và du
khách đến với Lý Sơn; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu
của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi
mới, hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.
b) Tầm bắn: Tầm thấp.
c) Số điểm: 01 điểm.
d) Thời lượng: 10 phút.
đ) Thời gian: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 6
năm 2019.
e) Địa điểm: Vòng xoay ngã tư ông Mới, xã An Hải, huyện Lý Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi.
g) Nguồn kinh phí: Từ nguồn xã hội hóa do địa phương tự huy động.
Kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận. Nếu được sự chấp thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi sẽ tổ chức thực hiện bắn pháo hoa theo đúng quy định tại Điều 8
Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày
15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt342
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