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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-NC 

Về việc Tăng cường thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động thu hồi và 

phòng ngừa, đấu tranh với các  vi 

phạm về VK, VLN, CCHT 

Ia H’Drai, ngày   tháng  6 năm 2020 

 
 

 

           Kính gửi:  
- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các Đồn biên phòng trên địa bàn; 

- UBMTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo huyện; Tài chính - Kế 

hoạch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kinh tế - Hạ 

tầng; Tư pháp; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an và 

Công văn số 1328/UBND-NC ngày  20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là VK, VLN, 

CCHT). Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có tên nêu trên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Công tác cam kết, tuyên truyền, vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT 

Đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, các Đồn biên phòng và các doanh nghiệp trồng cao su trên địa  bàn chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các nội dung chỉ đạo của 

Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện 

Ia H’Drai về đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT1 và triển khai 

thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

                                                      
(1) Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định 36/2009/NĐ-

CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo…; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 84/UBND-NC ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục kiểm 

tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; Kế hoạch số 

1015/KH-UBND-NC ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3458/UBND-NC ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản 

lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; Kế hoạch số 3377/KH-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 29/UBND-NC, 

ngày 06/01/2020 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

144/KH-UBND ngày 14/01/2020 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về pháo 
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- Chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tích cực, chủ động phối hợp với Công an 

huyện, Công an xã mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và 

phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về VK, VLN, CCHT theo Kế hoạch của Bộ 

Công an, Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Ia H’Drai; xác định rõ nhiệm vụ 

đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT là trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị, cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm giữ vững an 

ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, công nhân của đơn vị 

và người dân trên địa bàn huyện nhận thức được và nêu cao ý thức tự giác chấp hành 

các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cũng như những 

hậu quả, tác hại do việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT gây ra. 

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân của đơn vị và nhân dân trên địa bàn viết cam 

kết không có hành vi sản xuất, chế tạo, lắp ráp, mua bán, trao đổi, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và các linh kiện, phụ kiện dùng để 

sản xuất, chế tạo, lắp ráp VK, VLN, CCHT. Đồng thời, tự giác giao nộp và tích cực 

phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT. Tập trung vào 

các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, địa bàn giáp ranh, các địa bàn trọng 

điểm còn tồn đọng nhiều VK, VLN do chiến tranh để lại…; các lĩnh vực mà các đối 

tượng dễ lợi dụng để vi phạm pháp luật và các nhóm đối tượng có điều kiện, khả 

năng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT. 

- Phối hợp với Công an các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

trang bị, quản lý, bảo quản, sử dụng VK, VLN, CCHT gắn với trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định; không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Công tác tổ chức tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT 

Giao thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với cơ 

quan Công an tổ chức các điểm tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT tại trụ sở đơn vị 

(trụ sở các công ty cao su, các đội sản xuất, các nông trường cao su…), bên cạnh các 

điểm tiếp nhận, thu gom tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tại trụ sở Công an huyện…; 

đồng thời, thông tin rộng rãi để Nhân dân biết địa điểm tiếp nhận, thu gom. Phối hợp 

với Công an xã lập biên bản thu gom, tiến hành bàn giao cho Công an huyện để phân 

loại, bảo quản, thanh lý và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần 

tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong quá 

trình thực hiện; nghiên cứu hỗ trợ kinh phí đối với các đối tượng tự nguyện giao nộp 

để khuyến khích, động viên thực hiện. 

3. Cưỡng chế thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật 

Giao thủ trưởng các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, các Đồn biên phòng và 

các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an xã tiến 

hành rà soát, lập danh sách số đối tượng có biểu hiện nghi vấn sản xuất, chế tạo, lắp 

ráp, mua bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, 

CCHT và các linh kiện, phụ kiện dùng để sản xuất, chế tạo, lắp ráp VK, VLN, CCHT  

để có phương pháp vận động, thu hồi, kết hợp giữa công tác vận động thu hồi chung 
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với công tác vận động cá biệt đối với các đối tượng đã được lập danh sách nói trên. 

Đối với các trường hợp sau khi đã vận động thu hồi mà không giao nộp VK, 

VLN, CCHT tàng trữ trái phép, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền cơ sở 

tiến hành cưỡng chế thu hồi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đối với các 

vụ việc điển hình, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an huyện nhanh chóng 

phối hợp với Viện KSND, TAND cùng cấp tiếp hành các biện pháp truy tố, đưa ra 

xét xử theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở các nội dung nói trên, Ủy ban nhân dân huyện giao thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với 

các vi phạm về VK, VLN, CCHT; định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12) báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Công an huyện) để tổng hợp 

báo cáo chung. 

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào buông lỏng công tác chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện, để xảy tình hình phức tạp về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; không 

kịp thời có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm thì Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện. 

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực 

hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động toàn 

dân giao nộp VK, VLN và CCHT huyện; tổng hợp tình hình tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (b/c) 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- UBMTTQ VN huyện và các tổ chức CT-XH (p/h); 

- Lưu: VT-NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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