
 

CHỈ THỊ 

Về tổng kiểm tra, 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 

 
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 của 

Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo 

và đốt thả “đèn trời”; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban,  ngành, đoàn thể cấp huyện, chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Công an huyện, Ban CHQS huyện, các Đồn Biên Phòng, Chi cục Hải 

Quan, Đội Quản lý thị trường số 11, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác quản lý, chỉ đạo các ban ngành, phối hợp với các đoàn thể, nhân dân 

địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức 

trách nhiệm, đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bánvề vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ. 

Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân huyện kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục chung. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn tăng thời lượng đưa tin, phát thanh và tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng trong các trường học, các tổ chức Đoàn, Đội để giáo viên, 

học sinh, thanh thiếu niên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy địnhvề vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
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4. Địa phương, đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý, không chủ động có 

biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

5. Giao Công an huyện chủ trì, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và kiểm tra, theo dõi công tác quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo 

cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện chỉ thị này./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
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