ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2386 /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v tăng cường công tác quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ và pháo.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 3623/UBND-NC ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
và pháo;
Để nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tổ chức phổ biến, quán triệt
cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), qua
đó hiểu rõ về hậu quả, tác hại, không tham gia sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo.
2. Công an huyện đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền toàn dân tham
gia giao nộp VK, VLN, CCHT, hung khí tự tạo, pháo và triển khai công tác phòng
ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có
liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn huyện.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, bảo
quản, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT được trang bị cho các đơn vị Quân sự và
Dân quân tự vệ thuộc phạm vi quản lý, kể cả các kho chứa VK, VLN. Quản lý chặt
chẽ và xử lý, tiêu hủy triệt để, an toàn theo đúng quy định đối với số bom, mìn, vật
nổ tồn lưu sau chiến tranh, thu gom được sau rà phá, tuyệt đối không để lọt ra bên
ngoài.
4. Phòng Văn hóa&Thông tin, Đài Truyền thanh huyện tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành về
quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; các hành vi bị nghiêm cấm liên quan
đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và
pháo để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, tự giác chấp hành.
5. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành cùng cấp xây dựng kế
hoạch phối hợp cùng với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ

biến sâu rộng Luật số 14/2007/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý,
sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh để
nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện theo quy định; đồng thời, tiếp tục nâng cao
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động toàn dân tham gia giao nộp VK,
VLN, CCHT, hung khí tự tạo và pháo, tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử
dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép để các cơ quan chức năng có biện pháp xử
lý, ngăn chặn kịp thời.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm hoặc
đột xuất theo yêu cầu có báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Công an huyện) để
theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh (Phòng PC64);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, NC.
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