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KẾ HO CH 

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với  

thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí,  

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020 

 

  hực hiện Kế hoạch số 183/KH- CĐ ngày 31/12/2019 về phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện  uật số 14/2017/Q 14 về quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020 của  an chỉ đạo phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao,  ở 

 goại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

  . M C ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1.  hực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 183/KH- CĐ ngày 31/12/2019 về 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện  uật số 

14/2017/Q 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020; 

chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời đối với các quả hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo qua địa bàn tỉnh. 

2.  iếp tục tổ chức tuyên truyền sâu tới 100% cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành các 

quy định của pháp luật về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với 

thực hiện quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tích 

cực phối hợp đấu tranh, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo và các vi phạm pháp luật khác. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan trong triển khai 

các hoạt động công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo.  

4. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát các chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của  hà nước và  uật số 14/2017/Q 14 về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo thực hiện gắn với 

mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan. 

   . NỘ  DUN  THỰC H ỆN 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng và chính sách pháp luật của  hà nước về phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo gắn với thực hiện  uật số 14/2017/Q 14 về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của các loại tội phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận chuyển pháo qua 

biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 



 2 

chức, viên chức trong công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ 

khí, vất liệu nổ. 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; kiên quyết xử lý theo quy định của 

pháp luật đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành 

vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các tầng lớp 

nhân dân về quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo những hậu quả, tác hại và chế tài xử phạt đối với các hành vi 

vi phạm gắn với vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 

chú ý tăng cường công tác tuyên truyền các thời điểm như đón năm mới, đối 

tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo kịp thời các vụ việc liên 

quan đến công tác điều tra, truy tố, xử lý, giải quyết các vụ án liên quan đến 

pháo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. 

   . TỔ CHỨC THỰC H ỆN 

 1. Văn phòng  ở chủ trì, phối hợp với  hanh tra  ở, các phòng chuyên 

môn và  rung tâm  hông tin và  ịch vụ đối ngoại thuộc  ở có trách nhiệm tổ 

chức triển khai Kế hoạch này. 

2.  hanh tra  ở chủ trì, phối hợp với Văn phòng  ở có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của  hà nước về 

công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo trong "Ngày pháp luật" 

của cơ quan.  

 3. Phòng  ãnh sự và phòng Quản lý biên giới căn cứ chức năng nhiệm vụ 

chủ động nắm thông tin tình hình phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động 

trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo  khu vực biên giới. 

4.  hanh tra  ở chủ trì tham mưu xây dựng  áo cáo tình hình kết quả 

triển khai Kế hoạch này để báo cáo  an Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
-      tỉnh; 
-  an chỉ đạo (PV01-CAT); 
-  ãnh đạo  ở; 
- VP,TTr, các phòng CM ; 
-  rung tân    & VĐ ; 
-  ưu: V . 

 KT.   ÁM ĐỐC 

PHÓ   ÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 Hà Lê Hữu 
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