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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định  

về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 12/01/2023 của an Chỉ đạo phòng, 
chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn Về phòng,chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ năm 2023, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung chính 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với vận động công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, nhất là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 2019; Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh 

mục pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa 

nổ. 

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và 

người lao động trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

năm 2023. 

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nội dung triển khai: 

- Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ năm 2023; 

- Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của việc vi phạm về pháo, về 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thế trong Sở tham gia các hoạt 

động phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023; đưa nội dung tuyên truyền 

vào các buổi sinh hoạt đoàn thể. 
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- Thường xuyên theo dõi, năm bắt tư tưởng của công chức, viên chức và 

người lao động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ năm 2023. 

2. Hình thức triển khai: 

- Phối hợp cùng Công an tỉnh, Công an địa phương nơi công chức, viên 

chức làm việc tại Sở và các đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu phục vụ công 

tác tuyên truyền và đưa lên Trang thông tin của Sở; cử công chức, viên chức và 

người lao động cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền về công tác đấu tranh 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

- Công tác tuyên truyền tại Sở Xây dựng thông qua các cuộc Hội nghị, 

họp giao ban,...: Thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, giao Văn phòng Sở phối hợp 

với Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực 

hiện một cách phù hợp, có hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.  

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, 

tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét, 

giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ năm 20230 của Sở Xây dựng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- Công An tỉnh;   

- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng thuộc Sở;    
- Trung tâm thuộc Sở;   
- Webzite Sở Xây dựng;   
- Lưu: CVP, Kế toán, VT.(VĐH)   
  Nguyễn Sỹ Tân 
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