
 

        Kính gửi:  

   - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; 

                               - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                             

 Thực hiện Công văn số 3208/CV-BCĐ, ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Luật quản lý, sử dụng sử dụng vũ khí, vật liểu nổ, công cụ hỗ trợ 

(VK,VLN,CCHT) về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, các hành 

vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn tổ chức quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 137/ 2020/ 

NĐ-CP ngày 27/ 11/ 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Chỉ thị số 06/ 

CT-UBND ngày 02/ 4/ 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công 

tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 06/ 9/ 2021 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi vi phạm về VK. VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch 

số 240/KH-UBND, ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc mở đợt 

cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật 

về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công văn số 96/UBND-CAH ngày 01/2021 

về việc tuyên truyền công tác quản lý, sử dụng đấu tranh với các hành vi phạm 

pháp luật về pháo; Công văn số 99/UBND-CAH ngày 03/02/2021 về việc đẩy mạnh 

thực hiện đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về VK,VLN,CCHT để 

tạo sự thống nhất chung về mặt nhận thức các quy định của pháp luật trong quản 

lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

cấp, các ngành trong chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ, Nghị định 137/ 2020/ NĐ-CP ngày 27/ 11/ 2020 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo, chỉ thị số 06/ CT-UBND ngày 02/ 4/ 2018 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm 

VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN BẢO LẠC                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng sử 

dụng VK,VLN,CCHT cấp huyện và xã, thị trấn, trong đó giao trách nhiệm cụ thể 

cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo theo địa bàn phân 

công phụ trách có trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai hướng dẫn 

kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, chức năng đơn vị lực lượng vũ trang triển khai có 

hiệu quả. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, 

các ban ngành địa phương trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng VK,VLN,CCHT và pháo. Trong đó tập trung:  

  - Tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý VK, VLN, 

CCHT và pháo đến từng cơ quan, đơn vị, thôn, bản và đến từng người dân bằng 

nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú thiết thực. Kết hợp tổ chức phát động 

phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn 

các họat động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, 

CCHT và pháo. Tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo cho chính quyền địa 

phương, lực lượng chức năng theo quy định. 

 - Tiếp tục rà soát và tổ chức cho nhân dân trên địa bàn ký cam kết không sản 

xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK, VLN, CCHT và pháo trái phép. 

 - Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, 

các già làng, trưởng bản, người có uy tín... gặp gỡ những cá nhân, hộ gia đình còn  

tàng trữ, cất giấu VK, VLN, CCHT và pháo  trái phép để vận động, thuyết phục họ 

giao nộp  

 - Tại khu vực trung tâm xã, các trường học và khu vực đông dân cư bố trí 

đặt các hòm thư tố giác tội phạm, in ấn cấp phát tờ rơi có nội dung kết hợp giữa 

hình ảnh trực quan với thông tin các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, 

CCHT  

 - Đối với những trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhưng 

không tự giác giao nộp, cố tình không chấp hành thì tùy theo mức độ vi phạm để 

đưa ra kiểm điểm trước nhân dân, vận động giao nộp hoặc xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

 - Kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt và công khai những trường 

hợp vi phạm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa. 

          4. Lực lượng Công an, biên phòng trong đó lực lượng Công an là nòng cốt 

nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, tổng hợp xử lý tình hình, tập trung 

khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi các đối tượng thường lợi dụng hoạt động mua 

bán, vận chuyển vũ khí, kịp thời phát hiện đường dây, đối tượng nổi lên, đối tượng 
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nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 

VK, VLN, CCHT và pháo để tổ chức vận động giao nộp hoặc đấu tranh, xử lý.  

 - Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra 

vào địa bàn, đường mòn qua lại biên giới, khu vực giáp ranh địa bàn nội địa, kịp 

thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển VK, VLN, 

CCHT và pháo qua biên giới vào nội địa 

 - Nắm số hộ gia đình, số đối tượng trong địa bàn có hành vi sản xuất, mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT; đối tượng từ địa bàn khác 

đến địa bàn có nghi vấn móc nối, lôi kéo mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT 

và pháo trái phép để đấu tranh ngăn chặn. 

          5. Phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, quản lý, sử dụng VK,VLN, CCHT 

và pháo. Nếu người đứng đầu địa phương buông lỏng trong chỉ đạo, không kiên 

quyết ngăn chặn, xử lý triệt để để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng 

VK,VLN,CCHT và pháo, các tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo sẽ 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

          6. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân cấp huyện điều tra truy tố các vụ án điển hình, tổ chức xét xử lưu 

động để răn đe, giáo dục chung. Phối hợp với các ban, ngành, xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, thường xuyên theo định 

kỳ 6 tháng, 1 năm với Ban chỉ đạo huyện và tỉnh. Đồng thời tham mưu sơ kết, tổng 

kết chương trình, kế hoạch theo quy định. 

          Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan ban ngành của huyện và Ban chỉ đạo các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- PC06/CAT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ huyện; 

- LĐVP, CV(Đ); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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