1
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 121 /UBND-CAH

Vĩnh Tường, ngày 13 tháng 01 năm 2022

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

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND xã, thị trấn đã chú
trọng hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng
VK-VLN-CCHT và đặc biệt là Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo. Ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác phòng
ngừa, phát hiện tố giác tội phạm của người dân cũng được nâng lên, tình trạng
vận chuyển, mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép trên địa bàn có xu hướng
giảm dần. Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử
dụng VK-VLN-CCHT và pháo đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Từ
ngày 15/12/2021 đến nay, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với các cơ quan
chức năng phát hiện và bắt giữ 05 vụ = 07 đối tượng có hành vi vận chuyển,
mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, tại các địa bàn xã Bình Dương, TT Vĩnh
Tường, xã Bồ Sao, TT Thổ Tang thu giữ hơn 38 kg pháo nổ các loại.
Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm các đối tượng mua
bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT và pháo, tình
trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa vẫn có thể diễn ra tại một số địa
phương tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn huyện. Để chủ động công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả
với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo góp phần đảm bảo an
ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá và Tết
nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện; UBND huyện chỉ đạo các
ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực
hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý VKVLN-CCHT và pháo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học
sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Không để xảy ra tình trạng đốt
pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt là trong
đêm giao thừa. UBND xã, thị trấn tổ chức gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền, vận
động cá biệt đối với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về VK-VLN-CCHT và
pháo, các đối tượng nghi vấn những năm trước đã mua bán, tàng trữ, sử dụng
pháo trái phép, các doanh nghiệp, lái xe, buôn bán đường biên…
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2. UBND xã, thị trấn thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên
địa bàn, đặc biệt là các địa điểm, khu vực, xung quanh các hộ dân mà những
năm trước đây còn xảy ra tình trạng vi phạm về pháo; riêng đêm giao thừa
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương phải có Phương án, Kế
hoạch cụ thể để huy động tối đa lực lượng đảm bảo ANTT và kịp thời ngăn
chặn các hành vi đốt pháo trái phép.
3. UBND xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức ký cam kết chấp
hành các quy định về VK-VLN-CCHT và pháo gửi về Công an huyện chậm
nhất ngày 15/01/2022.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học và Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Giao Công an huyện kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện của các đơn vị, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định../.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (Phòng CS QLHC về TTXH);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT./.
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