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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định 

 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2021 củaBan chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo vềphòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với thực hiện quyđịnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ năm 2021, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc Nghị địnhsố137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ,  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 

05/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 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 năm 2021,…. 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. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 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; 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. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

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

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

sai phạm về pháo, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức trong công tác phòng chốngcác hành vi sai phạm về pháo, 

vũ khí, vất liệu nổ. 
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- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các 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, đảng viên có hành vi sai phạm về pháo. 

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

cán bộ, công chưc, 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 các địa bàn trọng điểm, 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. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở chủ trì tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng 

chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2021 tại cơ quan, đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm thuộc 

Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch. 

2. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở có trách nhiệm tuyên 

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

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

cơ quan.  

 3. Các phòng chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tuyên truyền, năm bắt thông tintrong 

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

4. Văn phòng Sởthực hiện chế độbáo cáo tình hình, kết quả năm 2021về 

Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm (Phòng Tham mưu -Công an 

tỉnh)trước ngày 17/12/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo (Phòng Tham mưu, CAT); 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM,TTâm; 
- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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