
UY BAN NHAN DAN 
T!NH PHU YEN 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

P/ia Yen, ngày 06 tháng A.2. näm 2022 S& 6 7UBND-NC 
V/v tang cring phông ngra, 
dâu tranh d6i vOi ti phm, vi 
phm pháp Iuât ye vu khI, 4t 
1iu no, cong cii h try và pháo. 

KInh gui: 
- Các s&, ban, ngành, doàn th; 
- Các co quan Trung .rang trén ctja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph; 
- Co quan truyên thOng, báo chI. 

Thirchin Luat Quân 1, sü dçing vii khI, vat lieu no và cong ci h tro; 
Nghj dlnh so 137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü v quán 1)",sii' 
dng phao; thai gian qua cac cap, cac nganh, doan the, nhat Ia lrc li.rçing chixc nang 
cia to chüc triên khai thisc hién nghiêm tile, hiêu qua cong tác quân ly, phong ngua, 
ctâu tranh dôi v6i ti phm, ác. hâth vi vi phm pháp luat ye vii khI, vat Iiu no, 
cOng cu h tro va phao, gop phân quan trong vao viêc thuc hiên nhiêm vu bao ye 
an ninh, trât tu, phuc vu sir iihip hát triên kinh tê, xâ hi trên cija bàn tinh. 

Theo quy luat, thii dim tru6c, trong Va sau Tt Nguyen dan hang nàm, 
tInh trang vi phm pháp luat  ye vii khI, vat  1iu no, cOng ci ho trç va pháo thtthng 
din biên phüc tap, nhât là hoat dng mua ban, van chuyén pháo nO trái phép trên 
tuyên Quoc 1 qua dja bàn tinh Phü Yen. 

D chü dong phôngngra, dAutranhcó hiu qua di vâi tti phrn, cac hành 
vi vi phm phap luat ye vu khi, vat hçu no, cong cii ho tiçY va phao, bao dam an 
nlnh, trat tu truâc, trong và sau Tét Nguyen dan Qu' Mao 2023, Chü tjch UBND 
tinh yeu cu ThU trixO'ng cac co quan, don vj, dja phuong và dé nghj cac co quan 
Trung uong dóng trén dja bàn tinh tp trung chi dao, phôi hcip thrc hin mt s nôi 
dung tr9ng tam nhu sau: 

1. Si Thông tin và Truyn thông chU tn, phái hçp vói CáC Co quan truyên 
thông, báo chIdây manh cong tác tuyên truyên, phô biên quy djnh pháp luat ye vii 
khI, vat lieu no, cOng cii hO trçi và pháo, dé gop phân nâng cao than thüc, thirc 
chap hành pháp luat va trách thim cUa cac co quan, to chile va Nhan dan trong 
cong tác phông ngra, dâu tranh dôi vói tQi pham, các hành vi vi pham pháp luat ye 
quân l, sU ding vii khI, vt Iiu no, cong cii h trq và pháo; tir giác giao ntp vii 
khi, vat lieu no, cOng cii ho trçY và pháo có b.t cü tü nguôn gôc nào, không dé 19t 
vào tay ti phm dê sil' dung gay an, gay thit hai ye ngthi và tài san cUa co quan, 
to chile và Nhân dan. 



2. UBND cac huyn, thj x, thành ph chi dao  các Ca quan, ban, ngành, doàn 
th ô diia phuo'ng va Chü tjch UBND các xã, phung, thj trân day rnnh phong trào 
toàn dan bâo v an ninh T quc, van  dng quân chñng Nhân dan chap hành diing 
quy dnh pháp 1u.t va tIch circ tham gia phát hin, to giác ti phm, hành vi vi 
ph.m v vu khI, vat lieu n& cong cii h trçl và pháo; chi dao  các dan vj chirc náng 
dng 1ot ra quân, thrc hin các bin pháp phông ngüa, phát hin, ngàn chn và xr 
l kip thai cac hành vi vi pham pháp luât ye vQ  khI, vat  1iu no, cong cii h trçY Va 
pháo, nht là các thai dim truórc, trong và sau Tét Nguyen dan Qu Mao 2023. 
Triên khai thirc hin quyêt lit, dông b các giái pháp, thirc hin tot chc nàng 
quàn l nhà nuâc v vu khI, vat  1iu no, cOng cii ho trq và pháo trên phm vi dja 
bàn quàn 1. 

3. Cong an tinh chü dng xây dirng k hoach  m& dqt cao dim tuyên truyn, 
van dng Nhân dan giao nQp và dâu tranh vói ti phm, vi pham pháp luat  ye vu 
khI, vat lieu no, cong ci h tr và pháo, gän vth dqt cao diem ra quân tan cong trân 
áp ti phm; t chüc cho các ca quan, dan vj, truông hçc, doanh nghip, ho kinh 
doanh, ho gia dInh, cá nhân k cam két không rnua ban, van  chuyên, tang trc, sü 
diing trái phép vu khI, vat  1iu no, cong cii ho trq và pháo. 

Phi hçip B chi huy Bdi BiênphOng, Chi ciic Hái quan, Cic Quãn l thj 
truông tang cuông cong tác tuan tra, kiêm soát trên các tuyên, dja bàn tr9ng diem 
dê kip thai phát hiên, ngàn chin, bat giu và xà l nghiêrn các tnrô'ng hgp mua ban, 
tang tru, van  chuyên, sir dçing trái phép vu khI, vat  1iu no, cOng cii h trq và pháo. 

Phi hcip vài Vin Kim sat nhân dan, Tôa an nhan dan khn truang diu 
tra, truy tO, sóm dua ra,xét xr dôi vâi các vii an ye vu khI, vat  1iu nO, cOng c1i h 
trçi và phao. Chü tn phôi hqp vâi các co quan chüc nàng tham muu UBND tinh to 
chtc triên khai thrc hin hiu qua chüc nàng quãn 1 nhà nuc v vu khí, vat lieu 
nO, cOng Cu ho trq và pháo trên dja bàn tinh. 

4. B chi huy Quân sr tinh chi dao  các dan vj trirc thuc lam t& cOng tác 
tiêp. nhan, thu gom, phân loai, thanh 1, tiêu hüy vu khj, vat lieu n& cOng cii h&tr 
và pháo do cac ca quan, tO chc, Ca nhan giao np; huóng dn các to chüc, cá nhân 
có thu câu dào bâi, tim kiêm vu khí, vat lieu no thrc hin theo dung quy djnh cüa 
pháp luat. 

5. B Chi huy B di Biên phông tinh ph6i hqp cp üy, chInh,  quyn dja 
phi.rang, cac ban, ngânh doàn th day math  cong tác tuyén truyên, phO biên giáo 
dic pháp luat  ye quân l, sü dung vu khI, vat  1iu no, cong cii h tr và pháo cho 
quân chcing Nhan dan trên khu vrc yen biên; t chirc cho quân chüng Nhân dan k 
cam ket không tham gia hoat  dngmua ban, van  chuyen, tang trü, sü ding trái 
phép vu khI, vat  1iu no, cOng ci ho trç và pháo. Phôi hqp vâi các ca quan chüc 
nàng lien quan tang ci.rng cOng tác man tra, kiOm soát, kjp thii phát hin, diu tra, 
xà I nghiem cac hành vi lien quan den hoat  dng mua ban, van  chuyên, tang trü', 
sà dvng  trai phép vfi khí, vat lieu nO, cong ci h tr và pháo. 



S S
S 6. S& Cong Thucmg tuyên truyên, phô,  biên các quy djnh pháp 1ut ye quán 

1, sfr diing vt 1iu no cong nghip, tin chat thuôc no cho cac ca quan, to chi.'rc, 
doanh nghip. 

Chü trI, phôi hyp Cong an tinh và các S&, ngành lien quan to chüc kiêm tra 
viêc thuc hiên cac quy dmh cua phap luât trong hoat dông vat lieu n cong nghiêp, 
tién chat thuôc no, kjp thôi phát hin, chân chinh nhung ton ti, thiêu sot và th 1 
nghiém di v&i cac trung hyp vi phm tai  cac doanh nghip kinh doanh, sir diing 
vt 1iu no cong nghip, tiên chat thuôc no. 

7. Vin kirn sat nhân dan tinh, Tôa an nhân dan tinh: Phi hyp von Cong an 
tinh day nhanh tiên d cong tác diêu tra, truy to, xét xi các vi an lien quan den vu 

khI, vt 1iu nO, cong ci h try và pháo dê ran de, giáo dc chung. 

8. Ciic quãn I thj tru&ng phi hçip ch.t chë voni 1rc liryng Cong an tang 
cuôngkim tra, kim soát, phát hin, ngán chn và xü 1các hanhvi san xuat, mua 
ban, van chuyen, tang tru, xuat, nhap khau va su dng trai phep vu khi, vt 1iu no, 
cong ci h try và pháo. 

9. SâGiáo dçic và Dào to t chirc tuyên truyn, ph bin rng rãi quy djnh 
pháp luât ye vu khI, vat lieu no, cong cit ho try va pháo trong h thông các tri.thng 
hoc, c0 s& giáo dtc trén dia bàn tinh. To chüc cho h9c sinh, sinh viên k cam két 
không mua ban, vn chuyên, tang tr, sir diing trai phép vu khI, vt 

lieu no, cOng 
cii h try và pháo, có hInh thirc th 1 nghiêm dOi vâi hçc sinh, sinh viên cô tInh vi 
phm; xem xét, quy trách thim lien dOi dôi vói Giáo viên chü nhim, Ban Giám 
hiu nba tnronng nêu dé xãy ra tlnh trang  tang trti, sü dvng  trái phép vU khi, v.t 1iu 
nO, cOng ci1 ho try va pháo trong h9c sinh, sinh viên. 

10. Sâ Tài chInh tham muu UBND tinh b trI kinh phi phçic vi cho vic t 
chüc triên kbai thrc hin Lust quàn 1", si dvng  vU khf, 4t lieu nO, cOng cii ho try 
và pháo trên dja bàn tinh. 

11. S Nôi vu: Phi hyp vói cac don vj chüc nang.d xut U' ban nhân dan 
tinh khen thu&ng nhung tp the, ca than co thành tIch xuât sac trong vic trién 
khai th%rc hin cOng tác nay. 

12. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam tinh và các doàn th tinh: Tang cir&ng 
cong tac tuyên truyên, pho biên, giao due phap luât, van dOng cac thanh viên, hOi 
vien, doan vien va Nhan dan chap bath nghiem tue quy d!nh  phap luat ye quan ly, 
sr diving vU khI, v.t lieu no, cOng cii h try và pháo; t chic cho các thàth viên, hi 
viên, doàn vién k cam kêt khOng mua ban, vn chuyên, tang tr, sü diing trái phép 
các loai vU khI, vat lieu no, cong cii hO try và pháo, dOng thoni chü dng phát hin, 
phOi hyp vOi co quan chüc náng phát hin các hành vi vi phm. 

13. Các ca quan, t chic Trung ixong dóng trén dja bàn tinh: Tuyên truyn, 
phô biên cho can b, dàng viên cüa co quan, don vj d bit, chap hành nghiêm tue 
quy dinh pháp luât ye quàn l, sü ditng vU khI, vat lieu nO, cOng cii h try và pháo; 



vn dng Nhân dan tir giác giao np và phi hçp vói các 1c lixcing chirc näng phát 
hin, ngän chàn va xü 1 các hành vi vi phm. 

14. Dja phucmg, don vj nào trong phm vi quãn l d xãy ra tInh trng d& 
pháo no triió'c, trong và sau djp Têt Nguyen dan Qu Mao 2023; xây ra vi phm 
trong quàn l, sü dung vu khI, 4t 1iu n và cOng CiI h trg thI ngi.thi dcrng d.0 don 
vj, da phucing do phãi chju trách nhim tnrâc Chü tjch UBND tinh. 

Kt qua thiic hin các nhim vii nay là mQt tiêu chI quan trpng d xét, danh 
giá phân loai co quan, doanh nghiep, truông hgc, xä, phuing, thj trân an toàn ye an 
ninh, trât tir trên dja bàn. 

15. Giao Cong an tinh theo dôi, don dc, kim tra vic thrc hin các ni 
dung, nhim vii trén toàn tinh và kjp thôi báo cáo, d xuât Chü tjch UBND tinh chi 
do xu ly cac van de vi.rong mac, phat sinh. 

Yêu c,u ThU tru&ng các sO', ban, ngành, ChU tjch LTBND các huyn, thành 
pho, thi xa va de ngh cac co quan, to chuc Trung uong dong tren da ban tmh phoi 
hçip, triên khai thrc hin nghiêm tue.! 

.TVoi nhân: 
- Nhu trên (thrc 11in); 
- Ci,ic C06 - B Cong an (báo cáo); 
- TI. Tinh u5', TT HDND tinh (báo cáo); 
- ChCi tjch, PCT UBND tinh; 
- Chánh, PVP VP UBND tinh; 
-Luu: VT,NC. 

CHU TCH, 
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