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Số:           /UBND-CA 

V/v tăng cường phòng ngừa,  

đấu tranh với vi phạm về vũ khí,  

vật liệu nổ, công cụ hồ trợ và pháo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

      Kính gửi:   

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

  - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường THPT, 

  Cao đẳng, Cao đẳng nghề trên địa bàn; 

  - UBND các phường, xã. 
    

Thực hiện Công văn số 515/UBND-VP7 ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Công an thành phố 

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác 

phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố để triển khai thực 

hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, phân 

công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với các nội dung, 

hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, các ứng dụng trên nền tảng Internet, tuyên truyền trực quan, 

lưu động, ký cam kết... Qua đó, giúp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tự 

giác chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động thu gom, giao nộp và tích 

cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt cao điểm tổng 

kiểm tra, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; trong đó chú ý các đối tượng lợi dụng không 

gian mạng và dịch vụ bưu chính, chuyển phát hàng hóa để hướng dẫn chế tạo, 

mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tiến 

hành phân loại, bảo quản, tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

bị thu hồi theo quy định của pháp luật. 
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2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng 

cường quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo quản, sử dụng các loại vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với lực lượng Công an tuần tra kiểm soát, nắm 

tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời tiến hành xử lý 

các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thu hồi theo quy định. 

- Phối hợp, hướng dẫn tổ chức bắn pháo hoa nổ đảm bảo an toàn, đúng 

quy định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và sự kiện chính trị lớn tại 

địa phương. 

3. Phòng Tư pháp  

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử 

dụng pháo. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định của Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (nhất 

là các hành vi bị cấm, quy định về việc sử dụng pháo hoa, phân biệt pháo hoa, 

pháo hoa nổ và pháo nổ) để người dân hiểu rõ, từ đó tự giác chấp hành và tích cực 

phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Cao đẳng, Cao đẳng 

nghề trên địa bàn  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, có biện pháp 

giáo dục, quản lý và tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trái 

phép; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm của học 

sinh, sinh viên với lực lượng Công an cơ sở để phục vụ công tác quản lý, giáo dục. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh thành phố  

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị và UBND 

các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo thiết thực, phù hợp để các tầng lớp Nhân dân 

phát hiện, tố giác, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ 

chơi nguy hiểm. 

6. Phòng Kinh tế 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ. 
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; tăng cường kiểm tra hoạt động của các 

doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm. 

7. Đội Quản lý thị trường số 2 

Phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tăng 

cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo. 

8. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố đẩy mạnh công tác tác điều tra, 

truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo; chú ý lựa chọn những vụ án điển hình để tổ chức xét xử lưu động nhằm 

tuyên truyền, giáo dục và răn đe tội phạm.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên; yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

- Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, 

không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép và chủ động 

tham gia phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

- Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu 

rộng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo; tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy các phong trào, mô hình hiệu quả 

và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. 

10. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Tham mưu cho Đảng ủy có văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở 

tiếp tục đưa nội dung thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào Nghị quyết sinh hoạt của chi bộ, nội 

dung các cuộc họp thôn, tổ dân phố và coi đây là một trong những tiêu chí để 

đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ và đảng viên. 

 - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với nhiều nội dung, 

hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Kịp thời biểu 

dương gương người tốt, việc tốt và công khai những trường hợp vi phạm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm. 

  - Huy động tối đa các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở phối 

hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm để 

chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi tàng trữ, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trái phép, có kế hoạch bảo đảm 

an ninh trật tự và an toàn các điểm tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn quản lý. 
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  - Duy trì và phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc như “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, “Trường học an toàn”, 

“Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”; phát huy vai trò của Bí 

thư chi bộ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người có uy tín trong công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, 

thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo… 

  UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND 

thành phố (qua Công an thành phố) để chỉ đạo, giải quyết. Giao Công an thành phố 

chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; định kỳ tổng hợp 

tình hình, kết quả, báo cáo Công an tỉnh, UBND thành phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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