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Kính gửi: 

 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

              

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế 

hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm 

tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi 

phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ban, 

ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện nội dung nêu trên. Kết quả tổng kết cho thấy sau 01 năm triển khai thực hiện 

đã thu được nhiều kết quả như sau: (1) Đã tuyên truyền 1.392 buổi với 83.272 người 

dân tham gia; phát tin bài, phóng sự 8.086 lượt, tổ chức ký cam kết 23.764 lượt 

người; in, phát: 10.000 bản pa nô áp phích; tuyên truyền vận động cá biệt 1.645 

lượt với 2.513 lượt người (trong đó có 1.328 người có uy tín già làng, trưởng bản, 

chức sắc dân tộc tham gia). (2) Đã vận động, thu hồi tổng: 6.470 vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, vượt 470% chỉ tiêu. (3) Đấu tranh, phát hiện bắt giữ: 35 vụ, 63 đối 

tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (triệt phá 01 Chuyên án 

919S). Kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử 

dụng pháo và cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, 

tính đến nay toàn tỉnh phát hiện bắt giữ: 12 vụ, 14 đối tượng; thu giữ: 304,3 kg 

pháo các loại. Để có được kết quả nêu trên là do có sự đồng sức, đồng lòng của cả 

hệ thống chính trị, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Trong đó, 

lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong thu hồi, đấu tranh, ngăn chặn hiệu 

quả các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Để tiếp tục duy trì thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 của Bộ trưởng 

Bộ Công an 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, tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo bảo 

vệ tuyệt đối an ninh, an toàn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tết Nguyên đán 2022, góp 
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phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cẩu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

các tổ chức - chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển 

khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Công an tỉnh 

(1). Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai 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; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung chỉ đạo theo 

Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 của Bộ Công an.  

(2). Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục mở đợt cao điểm 

vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đặc 

biệt phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, đánh 

giá, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (nhập khẩu tiền chất thuốc nổ từ Trung Quốc vào 

Việt Nam), chất độc, chất cấm; phối hợp với Bộ CHỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng 

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 trên tuyến biên giới.  

(3). Tập trung rà soát, hướng dẫn xác định 04 nhóm đối tượng: ( (1)đồng bào 

dân tộc; (2) người còn lưu giữ vũ khí làm kỷ vật; (3) đối tượng trước đây được trang 

bị, nay theo quy định không thuộc đối tượng được trang bị; (4) đối tượng ngoài xã 

hội) để có biện pháp tuyên truyền, vận động cá biệt và đấu tranh, ngăn chặn đối với 

nhóm đối tượng này. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và tố giác tội phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô 

hình hay, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện công tác này. 

(4). Quản lý chặt chẽ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kinh doanh pháo hoa nổ; duy trì các điểm 

tiếp nhận, thu gom, phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lập phương án, đề 

xuất Sở Tài chính, UBND tỉnh kinh phí tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

và pháo đã thu hồi được, đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống, cháy nổ theo 

quy định.  

(5). Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng chống, cháy nổ đối với 

cơ quan, tổ chức có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, chất 

độc, chất cấm trên địa bàn. 

 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
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(1). Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy Quân sự các 

cấp phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận 

động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Xây dựng Kế hoạch, 

phương án kỹ thuật tổ chức bắn pháo hoa các dịp lễ, Tết trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

an toàn đúng quy định. 

 (2). Rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân còn lưu giữ vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ để làm kỷ vật, số vũ khí trước đây được trang bị cho các cá nhân 

sử dụng. Đẩy mạnh công tác rà soát bom, mìn, vật nổ còn sót sau chiến tranh; cử 

cán bộ trực ban, trực chiến 24h/24h tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin thu hồi 

bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính 

mạng, tài sản của nhân dân giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.   

(3). Trao đổi thông tin với lực lượng Công an về hiệp đồng hoạt động vận 

chuyển vũ khí trang bị, vật liệu nổ công nghiệp quốc phòng qua địa tỉnh Lào Cai; 

quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai 

của các công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an trong 

tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ.  

3. Sở Công Thương  

 (1). Quản lý chặt chẽ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; phối hợp 

với các lực lượng chức năng theo theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

(2). Phối hợp Công an tỉnh, Cục Hải quan quản lý chặt chẽ tiền chất thuốc nổ 

được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; rà 

soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

chất độc, chất cấm; đánh giá thực trạng tình hình hoạt động chất độc, chất cấm trên 

địa bàn không để buông lỏng quản lý Nhà nước, không bỏ lọt tội phạm về lĩnh vực 

này.  

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

 (1). Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. Tăng 

cường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương trong công tác quản lý các 

hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của tổ chức, cá nhân trong 

khu vực biên giới. 

 (2). Phối hợp các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm, 

vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên 

giới, ngăn chặn các đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo từ nước 

ngoài vào Việt Nam, phát hiện xử lý theo quy định. 

5. Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường 
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(1). Theo chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt 

chẽ các Cửa khẩu, lối mở kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ trợ và pháo trên tuyến biên giới, hoạt động mua bán trái 

phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn; đảm bảo việc mua, bán pháo hoa 

ra thị trường phải có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ theo quy định. Phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng Công an để xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.  

(2). Lực lượng Hải quan phối hợp Công an tỉnh, Sở Công Thương tăng 

cường quản lý tiền chất thuốc nổ, chất độc, chất cấm được nhập khẩu từ Trung 

Quốc vào Việt Nam để kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng nhằm 

đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa  bàn. Tuyên truyền vận động nhân dân, 

khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và chất độc, 

chất cấm.  

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường, trung tâm trực thuộc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức chấp 

hành pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp lực lượng 

Công an có hình thức cam kết đối với học sinh, sinh viên không mua bán, tàng trữ, 

sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồ chơi nguy 

hiểm bạo lực. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

7. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

(1). Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm 

vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm hoạt động chất độc, chất cấm và pháo cho 

các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.  

(2). Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tiến hành 

điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất độc, chất cấm và pháo. Lựa chọn xét xử lưu động một 

số vụ điển hình để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.  

8. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Lào Cai 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung cao điểm tuyên truyền 

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

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

pháo từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đặc biệt trước ngày diễn ra bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026 và tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp, đấu tranh với 

tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo những 

hậu quả, tác hại, nguy hiểm, hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm có liên 

quan.  
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9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng quản lý chặt chẽ vũ khí, 

công cụ hỗ trợ được trang bị. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không chế 

tạo, lưu giữ và sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn động vật hoang dã.  

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(1). Quản lý chặt chẽ, đăng ký, khai báo các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ dùng trong học tập, huấn luyện, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, đạo cụ 

đoàn nghệ thuật, đoàn làm phim, hoạt động thể thao. 

(2). Phối hợp các cơ quan, ban, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra việc tổ 

chức bắn pháo hoa trong địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ và cá nhân tổ chức, sử dụng pháo hoa theo quy 

định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho 

phép tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định. 

11. Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo cho các hội viên; phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ 

huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách các hội 

viên từng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ hiện nay có nhiều khả năng, điều 

kiện còn lưu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm kỷ vật và có biện pháp vận 

động thu hồi theo quy định. 

12. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các đoàn viên thanh niên, 

hội viên phụ nữ. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không tham gia thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

13. Sở Tài chính 

(1). Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí 

hỗ trợ 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; kinh phí tiếp 

nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau 

khi thu hồi, bắt giữ; kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ, Tết đảm bảo 

đúng quy định. 

(2). Phối hợp Công an tỉnh lập phương án, đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí 

theo đề nghị của Bộ Công an đối với người dân tự nguyện giao nộp vũ khí theo 

quy định để khuyến khích, động viên nhân dân thực hiện.  

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

(1). Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 

hội tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 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 
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trợ. Kiện toàn Ban chỉ đạo tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp và 

đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

(đối với địa phương có thay đổi về nhân sự). Tăng cường triển khai, thực hiện 

Nghị định số 137/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. 

(2). Cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ công tác tuyền truyền, 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 và pháo.  

          15.  Thời gian thực hiện:  Từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 28/02/2022. 

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

UBND huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện, quá trình triển 

khai thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.  

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

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND 

huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng tháng vào 

ngày 20, tổng kết trước ngày 10/3/2022 và báo cáo đột xuất khi có vụ việc xảy ra 

gửi về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy BĐ Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quản tỉnh; 

- Cục Quản lý Thị trường tỉnh; 

- Viện Kiểm sát 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, TH3,4, KT2, NC1.  

  

 

 

 

 

 

                   KT.CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

                    

 

 

 

   

     Hoàng Quốc Khánh 
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