
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

Số:         /UBND-TCDNC 

V/v 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 và pháo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

                 

                        Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các cấp, các ngành, đoàn thể đã 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về công tác quản lý, sử dụng 

vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo, qua đó đạt 

được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa 

phương. Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Công an, thời điểm những tháng cuối 

năm, tình trạng vi phạm về pháo thường diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động 

mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ các tuyến biên giới đưa vào nội địa để 

tiêu thụ (chỉ tính riêng trong tháng 8, 9/2022, lực lượng Công an toàn quốc đã 

phát hiện, bắt giữ 24 vụ, 28 đối tượng, thu trên 02 tấn pháo các loại).  

Để tiếp tục thực hiện tốt 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, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn 

hóa lớn và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung 

trọng tâm sau: 

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, 

CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng pháo và các văn bản có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức, hội 

viên, người lao động để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.   

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu 

niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, chủ các phương tiện vận tải... để 

nhân dân tự giác chấp hành và tố giác các hành vi vi phạm. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc và dự báo đúng 

tình hình; tổ chức rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, không 

để sót, lọt tội phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; sử dụng đồng bộ các biện 
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pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật lĩnh vực 

này. Thường xuyên bám sát địa bàn, xác định các đối tượng, hộ gia đình, các 

doanh nghiệp... có biểu hiện sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 

trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, đặc biệt là đối tượng có hành vi vi phạm 

những năm trước đây để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 

kịp thời.  

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, quản lý các cơ quan, đơn vị được phép trang bị VK, CCHT; hoạt động của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ để có biện pháp quản lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 

kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các địa bàn phức tạp về an 

ninh trật tự. 

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy 

nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về sản xuất, mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là 

những vụ án có sử dụng vũ khí để gây án; đồng thời đưa ra xét xử một số vụ án 

điểm trước tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để phục vụ công tác tuyên 

truyền, giáo dục và răn đe các loại tội phạm. 

 - Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch 

bảo vệ tuyệt đối an toàn địa điểm tổ chức bắn pháo hoa (nếu có) trong đêm 

giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo lực lượng Công an cấp 

huyện, cấp xã ra quân tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường 

hợp đốt pháo trái phép thời điểm trước, trong và sau giao thừa. 

4. Sở Công Thương chủ động phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện 

nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về tăng cường công tác quản 

lý vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với Cục Quản lý thị trường, lực lượng Công 

an và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, 

cửa hàng tạp hóa, các chợ, trung tâm thương mại,… chấp hành nghiêm túc các 

quy định của Chính phủ về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và 

sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo.  

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa 

phương trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân 

dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nhằm làm giảm tối đa các loại vũ khí 

còn trôi nổi ngoài xã hội và trong nhân dân; tổ chức ký cam kết đối với từng hộ 

gia đình, cơ quan, trường học chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử 

dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên 

kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
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6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối 

hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các 

hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và 

pháo, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, ngăn 

chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT 

và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

 Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng 

dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn này; tổng 

hợp tình hình, kết quả báo cáo Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Công an; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;     (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, TH; 

- Lưu: VT, TCDNC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Chức 
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