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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 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)

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 nhân kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây
Quảng Ngãi (28/8/1959 - 28/8/2019), cụ thể như sau:
1. 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.
2. Tầm bắn: Tầm thấp.
3. Số điểm: 01 điểm.
4. Thời lượng: 15 phút.
5. Thời gian: Từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 8
năm 2019.
6. Địa điểm: Tại Quảng trường 28/8, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Nguồn kinh phí: Từ nguồn xã hội hóa do địa phương tự huy động
(không sử dụng ngân sách nhà nước).
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.
Kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm xem xét, trình
Thủ tướng Chính phủ./.
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;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Trà Bồng;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt501
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