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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí,  

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

  

Năm 2020, Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ 

quốc, các cơ quan, đơn vị, trường học đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, 

vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT) và pháo, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở 

địa phương. 

Tuy vậy, tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo 

trên địa bàn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi để đối 

phó với các cơ quan chức năng, nhất là việc sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT 

để gây án, đòi nợ, trả thù cá nhân; mua bán, vận chuyển, tàng trử pháo trái phép 

với số lượng lớn, hậu quả xẩy ra nghiêm trọng; tình trạng đốt pháo trái phép 

trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 còn diễn biến phức tạp. 

 Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-CAT-PV01-PC06 ngày 25/11/2020 của 

Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với 

tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân 

Sửu năm 2021; Để làm tốt công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, ngăn 

chặn các hành vi vi phạm về pháo, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân Tân Sửu năm 2021 được an 

toàn, lành mạnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Luật quản lý, sử dụng 

VK,VLN,CCHT; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; chỉ đạo 

các ban, ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức, đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong 

cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức tuyên truyền ký cam kết 

thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-

CCHT, Pháo đến tận 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình, tập 

trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, 

các hộ kinh doanh buôn bán, các doanh nghiệp vận tải, chủ và lái xe ô tô chở 

khách…; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là tham 

gia phát hiện và tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo; 

đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp 

thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 



2. Công an huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VK-VLN-

CCHT, pháo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương, Mặt trận Tổ quốc 

các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nội dung Luật 

quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định 137/2020/NĐ-CP; tập trung lực 

lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh đối với 

tội phạm và vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, pháo. Trong đó tập trung 

đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, sử dụng VK-VLN-

CCHT để gây án giết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, 

chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng; các đối tượng mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện chỉ đạo ban văn hóa các xã, 

thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, tăng thời lượng 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-

VLN-CCHT, Pháo; đồng thời xây dựng các phóng sự, chuyên đề phản ánh các 

hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, pháo và đưa tin hoạt 

động đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành các quy định về quản lý  VK-VLN-CCHT, pháo cho giáo viên, học 

sinh; chủ động phối hợp lực lượng công an cơ sở tổ chức cho giáo viên, học sinh 

ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT, pháo 

trái phép, tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện các học sinh vi phạm, nhất là 

các học sinh thông qua các trang mạng xã hội để mua bán, sản xuất, vận chuyển, 

tàng trử, sử dụng pháo, thuốc pháo trái phép, kịp thời thông báo cơ quan chức 

năng để phối hợp giải quyết, xử lý.  

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tích cực và tham gia thực hiện nghiêm túc Luật 

quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử 

dụng pháo; tăng cường công tác tuyên truyền vận động; tổ chức cho các đoàn 

viên, hội viên ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng VK-VLN-CCHT, Pháo trái phép; chủ động phát hiện, tố giác, đấu tranh, 

lên án các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về VK-VLN-CCHT, pháo. 

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện phối hợp với 

Công an huyện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án liên quan đến sản xuất, 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo nhằm 

răn đe, giáo dục phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ và nhân 

dân.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, hiệu 

trưởng các trường học, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong phạm vi, quyền hạn 



của mình có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị. Đơn vị, 

địa phương, tổ dân cư nào để xảy ra tình trạng vi phạm về VK-VLN-CCHT, Pháo 

mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND địa 

phương đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện và pháp luật.  

Giao Công an huyện chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này; tổng 

hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(BC); 

- Công an tỉnh (B/C); 

- TT.H/uỷ; HĐND Huyện; 

- Trưởng các phòng ban, đoàn thể cấp huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT/UBND; 

- Gửi VB giấy + thư điện tử 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quang Tuấn 
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