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     KẾ HOẠCH  
Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số  
14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

năm 2018 
--------------- 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 của Ban Chỉ đạo 

tỉnh về Phòng chống, các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn, về việc 

Phòng chống, các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 

14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2018. Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1.  Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công 

chức, người lao động về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí 

(VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), đảm bảo an ninh trật tự 

(ANTT) trong cơ quan. 

2. Phòng ngừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT, không để 

sảy ra việc đốt pháo, sử dụng trái phép VK, VLN, tránh các tại nạn, thương 

tích do pháo, VK, VLN, CCHT gây ra.  

3. Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về 

pháo, VK, VLN, CCHT là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, BCH 

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Quyết tâm phấn đấu trong thời gian trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và các lễ hội, Tết Thanh minh 

không để xảy ra việc đốt pháo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. 

 II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định của Bộ Luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các hành vi buôn bán, 

vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ; Nghị định số 36/2009/NĐ-

CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo và các nghị 
quyết, chỉ thị,  nghị định của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự. 

2. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan; tuyên truyền các 

quy định về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; đồng thời cảnh báo tác 

hại, nguy hiểm của việc vi phạm các quy định về pháo, VK, VLN, CCHT. Vận 
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động người thân trong gia đình cán bộ, công chức, người lao động trong cơ 

quan, giao nộp VK, VLN, CCHT (nếu có). 

3. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng 

pháo, VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm … đến các tồ chức đoàn thể, 
100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; tham gia đầy đủ các 

đợt tuyên truyền phổ biến, cũng như ký cam kết không sử dụng pháo, VK, 

VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm …tại địa phương nơi cư trú phát động.  

4. Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ, Bảo vệ cơ quan phối hợp với các 

cơ quan liên quan kịp thời sử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng pháo cũng 

như VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm … sảy ra trong cơ quan. 

5.  Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

trong cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng VK, VLN, 

CCHT trong dịp tết Nguyên đán và các lễ hội trong năm 2018. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng truyên môn thuộc Ban, có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch 

này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc phòng quản lý. 

 2. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 

15/12/2018. Đợt cao điểm là dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, 
các Lễ hội Xuân và Tết Thanh Minh (từ 15/01/2018 đến hết 30/4/2018). 

 3. Kế thúc đợt cao điểm, giao Văn phòng Ban báo cáo tình hình, kết quả 
thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua phòng Tham mưu - Công an tỉnh) trước 

ngày 05/5/2018 theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng tham mưu (Công an tỉnh);         TRƯỞNG BAN 
- Lãnh đạo Ban;                                 
- VP, TTr, Các phòng CM;        

- Lưu VT.   

                   
 
 
            Triệu Văn Lạng 
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