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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:  106/UBND-NC1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

                   Vĩnh Phúc, ngày 05  tháng 01  năm 2018 

       V/v thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí 

     vũ khí, vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo 

             

 

 

                                   Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. 

 Để đảm bảo tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh 

nhất là trong dịp những tháng cuối năm, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội đầu 

xuân, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành để triển 

khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương và cơ quan, 

đơn vị mình. 

 Nhờ có sự chủ động chỉ đạo và vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành 

nên trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua về cơ bản là ổn định. Tuy nhiên ở một 

địa bàn, khu dân cư, khu vực giáp ranh còn tiềm ẩn những phức tạp có thể xẩy ra, 

đặc biệt là ở các địa phương có hoạt động mua bán phế liệu kim loại diễn ra nhiều 

như ở xã Tề Lỗ, Đồng Văn- huyện Yên Lạc....Trong thời gian những ngày gần đây, 

trên phương tiện truyền thông có đưa tin về vụ nổ kho phế liệu ở tỉnh Bắc Ninh 

làm một số người chết và bị thương, có hiện tượng các vỏ đạn bay ra ở quanh địa 

bàn xẩy ra vụ việc.... thì việc chủ động nắm tình hình để từ đó đề ra các giải pháp 

xử lý kịp thời là hết sức cần thiết. Từ tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8622/UBND-NC1 ngày 31 tháng 10 năm 

2017 về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 Về việc thực 

hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán 

Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân năm 2018. 

 Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, đặc biệt là các địa phương có nhiều 

hoạt động mua bán phế liệu kim loại cần tích cực, chủ động và quyết liệt chỉ đạo 

các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ 

khí - vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ, pháo và phòng, chống cháy nổ. 
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 2. Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ CHQS tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện 

tốt công tác nắm tình hình, quản lý vũ khí - vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo và 

phòng, chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, ứng trực, quản lý các kho quân trang, 

vũ khí quân dụng đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đúng quy định. 

 3. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện về kiểm tra quản lý, sử dụng vũ 

khí- vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo: Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra 

đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong chấp hành các quy định pháp luật. 

Thường xuyên báo cáo kết quả với UBND cùng cấp. 

 4. Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh: 

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Cảnh sát PCCC và các cơ quan liên 

quan tăng cường thời lượng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến 

các tầng lớp nhân dân về những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí- 

vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với 

UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp chung, báo cáo tiến độ cũng như 

kết quả với UBND tỉnh./. 

    Nơi nhận:                                                        
    - Như trên; 

    - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
    - CVP, PCVP; 

    - Lưu: VT, NC1                                            

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Lê Văn Thanh 
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