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V/v tăng cường thực hiện công tác
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn
thể thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Tòa án Nhân dân; Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND
thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện đồng bộ các
giải pháp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, trong đó có nội dung
về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLNCCHT) và pháo, góp phần tích cực đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay
từ đầu năm 2021, Công an thành phố đã triển khai các đợt cao điểm vận động
toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLNCCHT, việc thực hiện được duy trì thường xuyên, nghiêm túc và đạt được kết
quả quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng
pháo trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn, lực lượng Công an đã chủ động
phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện bắt giữ một số vụ mua bán, tàng
trữ, vận chuyển pháo trái phép. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tích cực
triển khai các biện pháp phòng ngừa, song tình trạng đốt pháo trong đêm giao
thừa vẫn còn xảy ra. Dự báo từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm các đối
tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT và
pháo, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện Công văn số 8905/UBND-NC1 ngày 08/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng VKVLN- CCHT và pháo; để chủ động, tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa,
đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo, góp phần đảm
bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa và Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố; UBND thành phố chỉ
đạo như sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực
lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, nhất là UBND các xã, phường tăng
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cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố,
quần chúng ở địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng
hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản
xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VKVLN- CCHT và pháo trong nhân dân, nhất là tập trung vào các đối tượng là
thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, số
người làm ăn, buôn bán đường biên, số đối tượng trước đây đã bị xử lý về hành
vi vi phạm có liên quan đến VK- VLN- CCHT và pháo; số đối tượng có biểu
hiện nghi vấn liên quan đến VK- VLN- CCHT và pháo. Tăng thời lượng tuyên
truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền lưu động tại
các địa bàn, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Đồng thời, biểu dương, nhân
rộng gương “người tốt, việc tốt” kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống vi phạm về VK- VLN- CCHT
và pháo. Thông báo công khai những trường hợp vi phạm về VK- VLN- CCHT
và pháo đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và
các phương tiện truyền thông đại chúng.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã,
phường chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố nếu để xảy ra tình
trạng vi phạm về VK- VLN- CCHT và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.
2. Công an thành phố
- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân
và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý,
sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo.
- Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về quản lý, sử
dụng VK- VLN- CCHT và pháo; Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã,
phường tăng cường lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa,
ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp
luật liên quan đến VK- VLN- CCHT và pháo.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát nhất
là khu vực các chợ, trung tâm thương mại, trên các phương tiện giao thông. Phối
hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố điều tra, truy tố, xét
xử nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VKVLN- CCHT và pháo.
- Tham mưu với UBND thành phố ra Quyết định thành lập đoàn liên
ngành kiểm tra về quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo.
- Phối hợp với các đơn vị khác trong ngành Công an tổ chức bảo vệ an
toàn các địa điểm Nhà nước cho phép bắn pháo hoa (nếu có) và tổ chức các sự
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kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố thực hiện
tốt công tác quản lý VK- VLN- CCHT và pháo; phòng chống cháy, nổ.
- Chỉ đạo lực lượng cơ sở nắm tình hình, thực hiện các biện pháp tuyên
truyền, vận động để quần chúng nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về
quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo.
4. Phòng Kinh tế, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 1
Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra các địa
bàn trọng điểm, chợ, hộ kinh doanh, trung tâm thương mại; có biện pháp ngăn
chặn tình trạng vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép VK- VLN- CCHT và
các loại pháo, trong đó lưu ý đến pháo do nước ngoài sản xuất xâm nhập vào địa
bàn thành phố.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các trường học trên địa
bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết không vi phạm về
VK- VLN- CCHT và pháo đối với giáo viên, học sinh trên địa bàn. Có hình thức
kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh cố tình vi phạm. Xem xét 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 VK-VLN-CCHT và các loại pháo.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TTTT thành phố
Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng
cường thời lượng đưa tin, bài, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân,
cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên
địa bàn thành phố những quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng VKVLN- CCHT và pháo, về hoạt động của các đơn vị chức năng nhằm tuyên
truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép
VK- VLN- CCHT và pháo.
7. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố
Phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố đảm bảo
kinh phí cho việc kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại pháo, hoạt động của Đoàn
kiểm tra liên ngành và chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích
trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng VKVLN- CCHT và pháo.
8. Trung tâm Y tế thành phố
- Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường; cơ sở y tế; cơ sở khám chữa bệnh trên
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địa bàn thống kê, báo cáo các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh, bị thương
tích do pháo gây ra, nhất là trong dịp lễ, tết; kịp thời thông báo cho Công an xã,
phường (nơi đặt trụ sở các trạm y tế phường, xã; cơ sở y tế; cơ sở khám chữa
bệnh) để phối hợp xác minh làm rõ.
- Chủ động ghi nhận, tổng hợp danh sách gửi về Công an thành phố các
trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh, bị thương tích,… do pháo gây ra trong
dịp lễ, tết.
9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố: Phối
hợp chặt chẽ với Công an thành phố hoàn thiện hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử lưu
động các vụ án điểm về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép VK- VLNCCHT và pháo để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
10. Đề nghị UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên:
Hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VKVLN- CCHT và pháo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK- VLNCCHT và pháo.
11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Vận động các hội viên
thường xuyên tuyên truyền người thân, giáo dục con em chấp hành nghiêm các
quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng
trái phép các loại VK- VLN- CCHT và pháo, đặc biệt không đốt pháo trong đêm
Giao thừa Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022.
12. Đề nghị Thành Đoàn Vĩnh Yên: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho
đoàn viên thanh niên biết, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức
tuyên truyền, ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử
dụng trái phép VK- VLN- CCHT và pháo đối với đoàn viên thanh niên. Chỉ đạo
các tổ chức đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ban,
ngành, đoàn thể trên địa bàn trong triển khai, thực hiện các mặt công tác phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo.
13. Chủ tịch UBND các xã, phường
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn triển khai
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng VK- VLNCCHT và pháo.
- Phân công các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân
phố, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản trực tiếp tổ chức ký cam kết đối với 100%
các thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trường học đóng trên
địa bàn không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và
pháo đối với từng hộ dân (thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2021).
- Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã, phường tiến hành kiểm

5
tra công tác quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo trên địa bàn quản lý.
14. Ban Chỉ đạo vận động, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
- Ban Chỉ đạo thành phố: Xây dựng các văn bản triển khai, thực hiện các
nội dung chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt
động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã trong vận
động, giao nộp VK-VLN-CCHT và pháo.
- Đối với Ban Chỉ đạo cấp xã, phường: Căn cứ nội dung các văn bản Chỉ
đạo của cấp trên chủ động xây dựng văn bản triển khai, thực hiện nghiêm túc
trong công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời
tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với các ban, ngành, đoàn thể
thuộc cấp xã, phường quản lý, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các trường
học, các doanh nghiệp trong, ngoài khu công nghiệp và toàn thể nhân dân cư trú
trên địa bàn.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả gửi về
Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố (qua Công an thành phố Vĩnh Yên) để tổng
hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định. Báo cáo quý gửi trước ngày 15 của
tháng cuối cùng trong quý; báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 15/6; báo cáo
năm gửi trước ngày 15/12.
Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc,
báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Công an thành phố), trường hợp có
các vụ việc phức tạp yêu cầu báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND thành phố, đồng
thời thông tin cho Văn phòng UBND-HĐND thành phố. Giao Công an thành
phố chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện, tổng
hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất (nếu có) với UBND thành phố và Công
an tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực TU, HĐND thành phố (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như kính gửi;
- CPVP;
- Lưu: VT, CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết

