
 
 

Kính gửi:   

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;              
- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3867/UBND-NC, ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên địa bàn tỉnh; để 
tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với 

các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo1, nhất là các hình thức xử phạt đối với 
hành vi đốt pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. 

- Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT và 
pháo bảo đảm phù hợp, an toàn, thuận lợi, đồng thời thông tin rộng rãi để Nhân 
dân biết. Nghiên cứu hỗ trợ và khen thưởng đối với cá nhân tự nguyện giao nộp 

VK, VLN, CCHT và pháo bảo đảm phù hợp, đúng đối tượng phục vụ công tác 
tuyên truyền, vận động. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật, trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình 

trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn quản lý. 

2. Công an huyện 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát huy vai 
trò, hiệu quả công tác của lực lượng Công an cơ sở trong việc quản lý địa bàn, 

đối tượng trọng điểm. Triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các 
hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; sử dụng đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, 

                                                 
1 Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 

26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh… 
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VLN, CCHT và pháo; nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, 
VLN, CCHT và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính và phương tiện 

giao thông, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
đặc biệt vào thời điểm đêm giao thừa. 

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện điều tra, 
truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.  

- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện 

các nội dung này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý VK, 
VLN, CCHT và pháo, báo cáo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND 

huyện theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện: Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và 

pháo; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, thu gom, tự giác giao nộp các 
loại VK, VLN, CCHT và pháo, không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, 

sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên 
truyền tới từng thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, có trọng tâm, trọng điểm để người dân biết, nâng cao nhận thức, tự 
giác chấp hành và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm.  

4. Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Chu Văn 

An, Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp huyện, Trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú: Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và 
pháo và các loại đồ chơi có tính bạo lực, nguy hiểm thuộc danh mục bị cấm cho 

cán bộ, giáo viên, học sinh biết, thực hiện, đồng thời cho ký cam kết không vi 
phạm; tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên nhằm nêu cao ý thức tự 

giác chấp hành các quy định của pháp luật.  

UBND huyện báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 
- Công an tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NC. 
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