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CHỈ THỊ
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 và pháo 
trong dịp Lễ, Tết năm 2023 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 

Thực hiện 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 số 137/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; các hành vi sản xuất, mua 
bán, tàng trữ, vận chuyện, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
(VK, VLN, CCHT) và pháo đã được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, 
xử lý, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

 Từ 01/01/2022 đến nay, các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện, đấu 
tranh, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo. 
Đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ/18 đối tượng, phạt 
tiền 55.450.000 đồng, thu giữ nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuy 
nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vẫn 
tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, trong đó, hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo vẫn còn xảy ra ở 
một số nơi. 

Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp 
luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão và các ngày lễ hội trong năm 2023, đồng thời nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên trong tình hình 
hiện nay, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng 
VK, VLN, CCHT, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng 
pháo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ 
chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc quản lý, phòng ngừa, đấu tranh và 
chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để 
có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội 
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo, VK, VLN, CCHT vào địa bàn. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh huyện phối hợp với Công an 
huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ và nhân 
dân để mọi người nắm rõ các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và 
pháo; các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định của pháp luật về xử lý hình sự, 
xử lý hành chính và mức độ nguy hiểm, tác hại của VK, VLN, CCHT và pháo... 
qua đó tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định. 
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3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các nhà trường kết hợp 
với lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, kết hợp lồng 
ghép tuyên truyền cho học sinh các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, 
CCHT và pháo, đồng thời yêu cầu học sinh ký cam kết không vi phạm, tích cực 
tham gia tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và 
pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn 
chặn. 

4. Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối 
hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tập trung, đẩy mạnh tuyên 
truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Tổ chức vận động nhân dân ký 
cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và các 
loại pháo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện tố giác các trường 
hợp vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả 
và phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm về quản lý, sử 
dụng VK, VLN, CCHT và pháo, thuốc pháo, đồ chơi hiểm. nguy Phối hợp với 
các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo nhằm nâng cao ý thức 
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo Cơ quan 
Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập 
trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về sản xuất, tàng trữ, 
mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo để phục vụ 
công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử 
dụng pháo; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với 
lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; mở đợt cao điểm vận động toàn 
dân giao nộp pháo, VK, VLN, CCHT. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các cơ quan chức 
nặng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, 
các cấp trong huyện, góp phần thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, 
CCHT, Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn. 

7. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Thủ trưởng các 
ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực 
hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) để tổng hợp chung. Đơn vị, địa 
phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không kiên 
quyết ngăn chặn, xử lý triệt để để xảy ra hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, 
vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo mà không được phát 
hiện, xử lý kịp thời, để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp, 
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gây dư luận xấu thì thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Giao Công an huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng 
hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PC06);             để báo cáo
- TT Huyện ủy; HĐND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;       
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT, CAH;

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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