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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 2022 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-BCĐ ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế 

hoạch thực hiện các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) năm 2022, Sở 

Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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

Nhà nước; đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị định số137/2020/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 182/KH-BCĐ ngày 

27/12/2021  của Ban Chỉ đạo phòng, chống  pháo tỉnh; chủ động nắm bắt tình 

hình, phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hoạt 

động buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục quán triệt 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 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; các cơ quan đại 

diện của Việt Nam tại nước ngoài triển khai các hoạt động phòng chống các 

hành vi sai phạm về pháo qua biên giới gắn với mục tiêu képvừa phát triển kinh 

tế vừa phòng chống dịch Covid -19. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo năm 2022. 

 - Chủ trì thực hiện: Giao Văn phòng Sở triển khai. 

 - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022 (trước Tết Âm lịch). 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Huy động sức mạnh tổng 
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hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, quản lý VK, VLN, CCHT và các tai nạn, thương 

tích do pháo, VK, VLN, CCHT gây ra.  

- Chủ trì thực hiện: Giao Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng, Chi đoàn 

thanh niên tổ chức tuyên truyền tại “Ngày pháp luật” thường kỳ cơ quan; lồng 

ghép các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân trong các chương trình hoạt động 

của Chi đoàn cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn 

với vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT; chú trọng tuyên 

truyền sâu rộng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách 

nhiệm tuyên truyền đến người thân, gia đình các hành vi sai phạm về pháo và 

các quy định khác về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thanh tra Sở 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất các nội dung liên quan đến Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu 

tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT trong bối cảnh dịch COVID-19; 

không để xảy ra đốt pháo; nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

và các lễ hội Xuân, Tết Thanh minh năm 2022. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, phòng Quản lý biên 

giới phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng và các cơ quan đại diện của 

Việt Nam tại nước ngoài; các cơ quan chính quyền, lực lượng chức năng của 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi, cung cấp thông tin và cùng hợp tác phòng 

chống các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi sai phạm về pháo và các quy 

định khác về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua biên giới. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

5. Vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực đấu 

tranh, tố giác các hành vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT, phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật. Chú trọng nhân rộng mô hình, 

điển hình tiên tiến tạo lan toả tích cực trong xã hội. 

- Chủ trì thực hiện: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng tố giác, không bao che các hành 

vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

các vi phạm pháp luật tại cơ quan, khu phố, địa phương sinh sống và các trường 

hợp phát hiện khác. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2022  tại cơ quan,  đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm thuộc Sở 

căn cứ theo nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này nghiêm túc triển khai, trong 

quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề xuất với Lãnh đạo Sở thông qua 

Văn phòng. 

2. Văn phòng Sở thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả năm 2022 về 

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

tỉnh) trước ngày 05/01/2023./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống pháo tỉnh 
 (Phòng Tham mưu - CAT); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM,NV ; 
- Trung tâm TTDVĐN ; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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