ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 65/KH-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 21 tháng 2 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện công tác quản lý, tổ chức cuộc vận động giao nộp
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020
của Chính phủ về quản lý sử dụng, pháo trong tình hình hiện nay.
Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác
quản lý, tổ chức cuộc vận động giao VK, VLN, CCHT và pháo năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách
nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, của cán bộ và nhân dân trong công
tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.
2. Vận động thu hồi triệt để các loại VK, VLN, CCHT, súng săn, súng tự
chế và pháo đang còn tồn đọng, lưu giữ, sử dụng trái phép trong nhân dân; phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý VK, VLN, CCHT.
Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép
VK, VLN, CCHT, súng săn, súng tự chế; góp phần ổn định an ninh, trật tự, tạo
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng
thuận cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
trong công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.
II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Nội dung
1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân về quản lý, sử dụng VK, VLN,
CCHT và pháo, trong đó tập trung tuyền truyền quy định cấm cá nhân sở hữu vũ khí;
các quy định của pháp luật về xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến VK,
VLN, CCHT; hậu quả, tác hại của các vụ việc có liên quan đến sản xuất, vận chuyển,
tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo.
1.2. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT,
định kỳ, thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các đối tượng được trang bị và
được phép quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các điểm thu mua phế liệu.
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1.3. Tiếp tục tổ chức cuộc vận động nhân dân giao nộp toàn bộ VK, VLN,
CCHT và pháo đang tàng trữ, sử dụng trái phép; cam kết tuyệt đối không vận
chuyển, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN,
CCHT và các dụng cụ để chế tạo ra vũ khí, đạn, vật liệu nổ; tham gia phát hiện,
thông báo, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng trái
phép VK, VLN, CCHT.
1.4. Tổ chức cho 100% các hộ kinh doanh, học sinh tại các trường học
đóng trên địa bàn huyện ký cam kết không mua bán, đốt trái phép các loại pháo,
đặc biệt trong dịp trước và sau tết Nguyên Đán.
1.5. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phân loại, xử lý VK, VLN, CCHT đã
thu hồi được theo đúng quy định.
1.6. Chế độ khen thưởng: Đối với các cá nhân có thành tích cung cấp
thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng phát hiện, vận động giao nộp
hoặc xử lý được đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, tuỳ
theo thành tích đạt được, các ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo làm báo
cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.
2. Chỉ tiêu thực hiện
Ủy ban nhân huyện giao chi tiêu vận động giao nộp VK, VLN, CCHT,
súng săn, súng tự chế các loại cho UBND các xã năm 2022 như sau:
- Tổ chức cuộc vận động điểm cấp xã tại 01 địa bàn: xã Chiềng Khoang,
các xã còn lại mỗi xã lựa chọn từ 02 đến 05 bản, xóm phức tạp về quản lý, sử
dụng súng săn, súng tự chế trái phép để tổ chức tuyên truyền, vận động.
- Số lượng súng săn, súng tự chế thu hồi: Mường Giàng 8 khẩu; Mường
Giôn 9 khẩu; Cà Nàng 10 khẩu; Chiềng Khay 10 khẩu; Chiềng Khoang 9 khẩu;
Nặm Ét 9 khẩu; Mường Sại 9 khẩu; Mường Chiên 9 khẩu; Pá Ma Pha Khinh 10
khẩu; Chiềng Ơn 9 khẩu, Chiềng Bằng 8 khẩu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan chức
năng liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công tác bảo quản, sử dụng
các VK, VLN, CCHT, kể cả các loại VK, VLN, CCHT được trang bị hợp pháp
trên địa bàn toàn huyện; đối với vũ khí quân dụng được trang bị cho các lực
lượng Công an và Quân đội do từng lực lượng trực tiếp kiểm tra. Riêng vũ khí
quân dụng được trang bị cho các lực lượng dân quân tự vệ do Ban chỉ huy Quân
sự huyện tổ chức kiểm tra.
- Chỉ đạo Công an các xã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa
phương trong việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động thu hồi VK, VLN,
CCHT quản lý, sử dụng trái phép. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ c hức
đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm
túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái
phép các loại VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm có tính chất bạo lực.
Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, lập các hòm thư tố giác, phát phiếu phát giác
để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.
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- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm
soát các chợ, điểm thu mua phế liệu, kho tàng, khu đông dân cư và phương tiện
giao thông, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ,
súng săn, vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm có tính chất bạo lực và các loại vật
liệu nhằm mục đích sản xuất, chế tạo súng săn tự chế trên địa bàn huyện.
- Khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc liên quan đến sản
xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép các loại vũ khí quân
dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm có tính chất bạo
lực, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý để chủ động thực
hiện tốt công tác phòng ngừa, khắc phục và bịt kín những sơ hở thiếu sót.
- Phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân huyện xử lý nghiêm minh,
kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về sản xuất,
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng,
súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm có tính chất bạo lực theo
quy định của pháp luật.
- Tổ chức lực lượng tiếp nhận, bảo quản và phân loại, xử lý VK, VLN,
CCHT do nhân dân giao nộp, chuyển giao cho Công an tỉnh để tiến hành xử lý,
tiêu huỷ đảm bảo an toàn, đúng quy định.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ
chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, xử lý, tiêu hủy các loại bom, mìn, quả nổ,
ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại
theo quy định.
3. Phòng Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện chủ trì, phối hợp với
các cơ quan chức năng xây dựng nội dung, tin, bài phóng sự tuyên truyền về
công tác quản lý, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trong
đó tập trung tuyền truyền các quy định về đối tượng được trang bị, sử dụng các
loại VK, VLN, CCHT; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc quản lý VK, VLN, CCHT; các hành vi bị nghiêm cấm, quy định về
cấm cá nhân sở hữu vũ khí; các quy định của pháp luật về xử lý đối với các hành
vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT; hậu quả, tác hại của các vụ việc có
liên quan đến sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT
và pháo; hệ thống loa truyền thanh xã, bản; phát tờ gấp đến từng hộ gia đình;
băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực trung tâm xã và các điểm tiếp
nhận, thu gom VK, VLN, CCHT và tổ chức các hội nghị tại bản để tuyên truyền,
vận động nhân dân tham gia cuộc vận động thu hồi VK, VLN, CCHT.
4. Phòng Nội vụ huyện kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động
nhân dân thu hồi VK, VLN, CCHT quản lý, sử dụng trái phép.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cân đối kinh phí, đảm
bảo kinh phí theo quy định để triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt
hiệu quả.
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6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các đơn vị trường học tổ chức tuyên
truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý
VK, VLN, CCHT và pháo đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học
sinh được giao phụ trách, quản lý.
7. Chủ tịch UBND các xã phối hợp tuyên truyền phổ biến Luật Quản lý,
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày
27/11/2020 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ chức năng,
nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện (xong trong Quý I/2022), chỉ đạo các
ban, ngành, đoàn thể trong đó nòng cốt là lực lượng Công an xã, Ban chỉ huy
quân sự xã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tại các bản, xóm tại địa bàn
quản lý theo kế hoạch đề ra.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đơn vị
trường học, Chủ tịch UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế
hoạch này, định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5) và 01 năm (trước ngày 10/11)
báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
theo quy định. Công an huyện giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện kế hoạch. Đơn vị nào thiếu trách
nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./.
Nơi nhận:

- Công an tỉnh (PC06);
- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, CA (Cường), 40b.
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