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Lào Cai, ngày         tháng   01  năm 2020 

 

Trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực 

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

số: 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và 

Chỉ thị số: 40-CT/TƯ ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức thực hiện 

Tết năm 2020, trong đó có nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện 

nghiêm chủ trương cấm sản xuất, mua bán và đốt pháo, kiên quyết xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm và các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong các lĩnh vực này có nhiều nguy cơ tiềm ẩn 

diễn biến phức tạp. Để thực hiện và phát huy những kết quả đạt được, nhằm tăng 

cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND 

các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh: Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện Luật Quản lý sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số: 36/2009/NĐ-CP của 

Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 

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

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp 

chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, phòng ngừa, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và đặc biệt chú ý các 

địa bàn tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu tiếp giáp Trung Quốc và các tuyến quốc 

lộ liên tỉnh phát hiện bắt giữ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

 Chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp 

tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán 2020 để răn đe, 

giáo dục các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.  

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
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Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng và triển khai phương án đảm 

bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa do tỉnh tổ chức, đặc biệt chú ý công 

tác an toàn phòng, chống, cháy nổ và các sự kiện lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Kiên 

quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc bắn pháo hoa để sản xuất và sử dụng các 

loại pháo trái phép. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy 

quân sự các cấp kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý 

các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng. Nhất là phối hợp chặt 

chẽ với các lực lượng trong công tác thu gom bom, mìn, vật nổ đảm bảo an toàn và 

hiệu quả trong vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy. Xây dựng phương án thực hiện các 

biện pháp quản lý chặt chẽ sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng pháo hoa, 

đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các sự kiện 

lớn trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. Sở Công thương: Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về vật 

liệu nổ công nghiệp, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy 

định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các cá nhân và 

tổ chức trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thanh 

tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý 

thị trường: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo nhất là các khu thương mại, cửa khẩu, đường biên giới, bến xe, nhà ga và các 

trạm kiểm soát hàng hóa. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để xử lý 

nghiêm các vụ việc bắt được theo quy định.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Phòng giáo dục, Ban Giám hiệu các 

trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ 

công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà 

nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các hành vi bị 

nghiêm cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo các loại; có hình thức kỷ luật 

nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm. Quy định trách nhiệm liên đới 

đối với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng 

tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tiến hành điều tra, truy tố, xét 

xử nghiêm các vụ việc vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định.  

7. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát 

thanh & Truyền hình tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

ý thức chấp hành các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và Nghị định số: 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.  
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8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm 

quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị. Tuyên truyền, vận động 

người dân không sử dụng vũ khí để săn bắn động vật hoang dã.  

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quản lý chặt chẽ các loại vũ khí dùng 

trong học tập, huấn luyện, hiện vật trưng bày trong bảo tàng.  

10. Sở Tài chính: Căn cứ vào tình hình cụ thể, hướng dẫn, bố trí kinh phí và 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho các sở, ban, ngành để đảm 

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

định số: 36/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, UBND các phường, xã thuộc địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Phát động phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác 

các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết 

không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng tữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trên địa bàn. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND 

huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc 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 trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Yêu cầu các sở, ban, 

ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tổng hợp tình hình, báo 

cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) 

để tập hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Bộ CH Bộ đội BP tỉnh; 

- Viện KS tỉnh; Tòa án ND tỉnh; 

- Các huyện uỷ, thành uỷ, thị ủy; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào cai; 

- Lãnh đạo VP; 

- Ban BT; 

- Lưu: VT, TH3, KT1,NC1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 
 

 

Đặng Xuân Phong 
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