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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và vận động thu hồi  

vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ năm 2019 

 
 

 Thực hiện Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Nghị định số 

79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

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

nổ công nghiệp và tiền chất nổ; thời gian qua chính quyền từ huyện đến xã đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm nên công tác 

quản lý sử dụng, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT đạt nhiều kết quả nổi bật; đấu 

tranh có hiệu quả tội phạm vi phạm; làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ các sự kiện quan trọng của quê hương, 

đất nước. Tuy vậy, theo báo cáo của các lực lượng chức năng, tình trạng mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT có những diễn biến 

phức tạp với những hành vi, thủ đoạn mới tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan 

chức năng, việc mua bán, tàng trữ, sử dụng có chiều hướng gia tăng nhanh. Từ đầu 

năm đến nay Công an huyện đã thu giữ 107 kg pháo, 49 súng tự chế, 07 súng cồn, 

25 kích điện, 11 dao kiếm các loại, 01 quả lựu đạn; tiến hành điều tra, xác minh 

làm rõ 10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển linh phụ kiện của súng tự chế 

trên mạng và đã có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

 Để thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả và đúng quy định pháp luật về 

công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ pháo, đèn trời, đồ 

chơi nguy hiểm trên địa bàn nhằm nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ 

trang, Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã thực hiện 

tốt các nội dung trọng tâm sau: 

 1. Thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học trên địa bàn: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy 

hiểm trong tình hình hiện nay; phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm; tự 

nguyện, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm; kết 

hợp công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về pháo với phòng chống 

mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Luật 

số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  



- Người đứng đầu các cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia 

đình,... phải có trách nhiệm tự kiểm tra trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và gia đình mình để phát hiện, giao nộp các loại VK, VLN, CCHT, pháo, 

đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trái phép; nếu để xảy ra vi phạm, người đứng đầu phải 

bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức ký cam kết cho cán bộ, công 

nhân, viên chức, giáo viên, học sinh không buôn bán, vận chuyện, tàng trữ, chế tạo, 

sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trái quy định của 

pháp luật dưới mọi hình thức. 

 2. Công an huyện chủ trì, phối hợp lực lượng vũ trang và các đơn vị có 

liên quan: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm 

trái phép, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, nhất là người 

đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, vụ việc, đối tượng liên quan, nghi vấn 

vận chuyển, tàng trữ, buôn bán VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy 

hiểm trái phép để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy 

định của pháp luật; sử dụng hài hòa các biện pháp khác nhau nhằm phát huy hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước; kiên quyết đấu tranh nhằm chấm dứt hoạt động 

tàng trữ, sử dụng, buôn bán VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm 

trái phép. 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, ký cam kết việc không 

mua bán, vận chuyển, VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm; linh 

kiện chế tạo súng đối với học sinh các trường học, các hộ dân và các xã trên địa 

bàn. 

- Tham mưu UBND huyện kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tổ 

chức, địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống các hành vi 

vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm; 

phê bình, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, địa phương vi phạm và xem đây là 

một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cá nhân, tổ chức, địa phương cuối năm. 

 3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý, sử dụng 

VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm; nguy cơ và tác hại của việc 

mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép, qua đó vận động toàn 

dân giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn 

huyện thông qua các bài viết, các phóng sự, trang truyền hình. 

 4. Ban chỉ huy quân sự huyện, Đồn biên phòng Kỳ Khang: 

Tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong lực lượng. Tổ chức tiếp 

nhận, xử lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT do các ngành, các tổ chức và quần chúng 

nhân dân chuyển giao, giao nộp đảm bảo an toàn theo quy định. Phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thu gom VK, 

VLN, CCHT.  Tổ chức quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các đơn vị trực thuộc. 

  



 5. Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện:  

Tổ chức đưa ra xét xử lưu động ở khu vực dân cư trọng điểm một số vụ án 

nghiêm trọng về nhập khẩu buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng 

trái phép các loại VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trái phép 

nhằm răn đe tội phạm và truyền truyền giáo dục chung trong nhân dân. 

 6. UBND các xã: 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các quy định của 

pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm, nhất là 

tình trạng mua bán linh kiện chế tạo súng và pháo nổ hiện nay là trái quy định 

pháp luật, để người dân biết và thực hiện nghiêm túc, chủ động phát hiện tố giác 

các trường hợp vi phạm và tự nguyện, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo, 

đèn trời, đồ chơi nguy hiểm.  

- Chỉ đạo Ban Văn hóa xã thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa 

truyền thanh của xã, thôn, xóm. Thời gian tuyên truyền phải duy trì liên tục để mọi 

người dân đều được nghe, hiểu và thực hiện. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban Công an xã tiến hành ký cam kết đối 

với các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn xóm các hộ gia đình không sử dụng 

VK, VLN, CCHT, pháo, đèn trời, trò chơi nguy hiểm, không mua bán linh kiện để 

chế tạo súng.  

- Chủ tịch UBND các xã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện về việc thực 

hiện nghiêm túc Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, 

sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất nổ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, 

CCHT, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì 

Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 Giao Công an huyện chủ trì, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Công an tỉnh và UBND tỉnh theo 

đúng quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học trên địa bàn, UBND các xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và tình hình thực tế triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ 

thị này./. 

[Nơi nhận:                
- UBND tỉnh;   

- Công an tỉnh;    (để b/c) 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; 

- UBMTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Công an, BCH Quân sự, Đồn Biên Phòng Kỳ Khang; 

- UBND các xã. 

- Lưu VP. 

Gửi văn bản điện tử./.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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