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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống  
các hành vi sai phạm về pháo năm 2018 

 

Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản 
lý, sử dụng pháo; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 về công tác phòng, chống 
các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo phòng, 
chống pháo tỉnh) báo cáo kết quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 
năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đánh giá tình hình có liên quan 
Năm 2018, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo từ Trung 

Quốc qua địa bàn Lạng Sơn đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ diễn ra thường xuyên 
và gia tăng những tháng cuối năm, chủ yếu vận chuyển bằng xe ô tô, mô tô trên 
các tuyến đường bộ, kể cả đường tỉnh, đường huyện, đường mòn trên khu vực biên 
giới… tập trung tuyến quốc lộ 1A; thủ đoạn cất giấu, vận chuyển pháo của các đối 
tượng tinh vi, thường xuyên thay đổi, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, 
gây nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. 

Kết quả bắt giữ, xử lý hành vi vận chuyển pháo tăng so với năm 2017, trong 
đó có nhiều vụ đối tượng vận chuyển pháo với số lượng lớn (trên 500kg/vụ). Tình 
trạng đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn cơ bản không xảy ra trong dịp Tết Nguyên 
đán, Lễ hội đầu Xuân và Tết thanh minh 2018. 

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 
Ngay từ đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo phòng chống pháo tỉnh đã tổ chức Hội 

nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2017 và 
ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 về Phòng, chống các hành vi 
sai phạm về pháo năm 2018 gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, để chỉ 
đạo các sở, ban ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo cấp huyện triển khai thực 
hiện nghiêm túc, quyết liệt đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, bám sát các nội dung chỉ đạo, kịp thời 
chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, 
đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn. 
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Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống pháo tỉnh, các sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống pháo các huyện, thành phố đã 
xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, huy động các tầng lớp 
Nhân dân phối hợp tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi sai phạm về pháo; tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, học sinh, 
sinh viên, con em trong gia đình không đốt pháo nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất, các Lễ hội đầu Xuân và Tết Thanh minh năm 2018. Công an tỉnh 
(Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh) đã làm tốt vai trò 
tham mưu, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu 
tranh, xử lý các hành vi sai phạm về pháo1.  

II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống các hành vi sai phạm về 
pháo, kết quả cụ thể như sau:  

a) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Đã chỉ 
đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông và Phòng Văn hoá thông tin các 
huyện, thành phố kẻ, vẽ 100m2 panô; treo 60 băng rôn, phát 1.500 tờ rơi, 3.000 áp 
phích, in sao trên 120 bản tài liệu; tuyên truyền 05 khẩu hiệu trên màn hình LED, 
tổ chức 35 buổi tuyên truyền lưu động về phòng, chống các hành vi sai phạm về 
pháo trên địa bàn 11 huyện, thành phố; tổ chức 120 buổi tuyên truyền trực tiếp 
thông qua các hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở, nhà văn hóa, câu lạc bộ… thu 
hút hơn 150.000 lượt người tham gia; xây dựng 355 tin, bài, ảnh phát trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục, các nhà trường 
chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên 
truyền lồng ghép trong các chương trình chính khóa, các hoạt động ngoại khóa cho 
học sinh, sinh viên nhận thức rõ hậu quả của việc sử dụng trái phép các loại pháo; 
tổ chức cho trên 134.000 học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy 
định về phòng, chống pháo; treo 730 băng rôn, phát 20.000 tờ rơi, 600 áp phích 
tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, các hành vi sai phạm về 
pháo.  

c) Tỉnh Đoàn Lạng Sơn: 100% các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức cho 
đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm các quy định về phòng, chống 
pháo; biên tập và xuất bản trên 7.000 cuốn bản tin “Tuổi trẻ Xứ Lạng”; cấp phát 
8.000 tờ rơi và áp phích, tổ chức 07 cuộc biểu diễn văn hóa, văn nghệ lồng ghép 

                                           
1 Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 205/KH-CAT-PC64,PV11, ngày 18/01/2018 về phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện thực hiện Luật số 14/2017/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và xây dựng, triển khai 
thực hiện Phương án đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; ban hành các văn bản để lãnh đạo, 
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tăng cường lực lượng, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử 
lý nghiêm các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.  
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tuyên truyền phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tại các điểm xã xây dựng 
nông thôn mới của 11 huyện, thành phố, thu hút trên 2.625 đoàn viên, thanh thiếu 
niên và người dân đến xem; tổ chức tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông 
và phòng, chống pháo được 26 cuộc với 1.625 đoàn viên, thanh niên tham gia. 
Thành lập 45 Đội thanh niên xung kích ứng trực để để phòng ngừa, ngăn chặn 
hành vi đốt pháo nổ trái phép. Phối hợp các lực lượng chức năng tham gia tuần tra 
đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp Tết Mậu Tuất, nhất là trong thời điểm Giao thừa. 

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phối hợp tổ chức truyền được 6.246 cuộc với 27.158 
lượt hội viên phụ nữ tham dự; tổ chức vận động trên 96% gia đình hội viên ký cam kết 
“Quản lý, giáo dục người thân không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập 
lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ”; “Nói không 
với pháo và vũ khí, vật liệu nổ”; cấp phát 8.000 tờ rơi, 50 áp phích, phối hợp đăng 
tải 20 tin tuyên truyền phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ. Duy trì 415 câu lạc bộ và 1.540 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 
các mô hình duy trì sinh hoạt thường xuyên, lồng ghép tuyên truyền công tác 
phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

đ) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 
cho Nhân dân khu vực biên giới được 455 buổi với trên 24.565 lượt người tham 
gia, phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống các hành vi sai phạm 
về pháo, vận động 2.165 hộ dân các xã, thị trấn biên giới ký cam kết không vi 
phạm các quy định về phòng, chống pháo. 

e) Cục Hải quan: Phát trực tiếp 6.000 tờ rơi cho người dân, khách xuất nhập 
cảnh, doanh nghiệp, người khai hải quan; dán 50 băng rôn, 150 áp phích tuyên 
truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 
chuyển trái phép pháo nổ tại Cục Hải quan tỉnh, Hải quan các cửa khẩu và địa bàn 
dân cư khu vực phạm vi hoạt động của Hải quan.  

g) Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường): Đã dán 200 áp 
phích, phát 5.000 tờ rơi và vận động ký cam kết đối với 1.000 cá nhân kinh doanh 
tại các chợ, các điểm kinh doanh thương mại, kinh doanh vận tải không mua bán, 
vận chuyển, không có hành vi sai phạm về pháo. 

h) Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, thành phố: Chỉ đạo các 
phòng, ban trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức treo băng rôn, áp 
phích, phát tờ rơi tại công sở, các nhà văn hóa; tổ chức truyền thanh lưu động trên 
các tuyến đường liên thôn, liên xã, các khu vực công cộng, nơi đông người qua lại 
để tuyên truyền cho Nhân dân, du khách qua địa bàn nắm và tuân thủ các quy định, 
không buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo; vận động, tổ chức cho 
148.280 hộ gia đình, 1.525 hộ kinh doanh, 121.250 lượt học sinh, sinh viên, 26.140 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết không vi phạm về 
pháo, chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp 
Tết Nguyên đán, Lễ hội, Tết Thanh minh…  

i) Công an tỉnh: Tổ chức in, cấp phát 6.200 áp phích, 153.000 tờ rơi; phối 
hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và đăng tải 416 tin, bài, phóng sự, 218 ảnh 
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tuyên truyền về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, các chế tài xử phạt 
đối với các hành vi vi phạm, hậu quả của việc sử dụng trái phép các loại pháo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn. 

2. Công tác đấu tranh, xử lý các sai phạm về pháo 
a) Công tác phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái 

phép các loại pháo: Ban Chỉ đạo pháo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của 
tỉnh như: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường thường xuyên 
bám sát địa bàn, tăng cường nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp công 
tác, đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai phạm về pháo, ngăn chặn từ biên giới, 
tập trung phát hiện, bắt giữ việc vận chuyển pháo trên các tuyến giao thông.  

Trong năm 2018, các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt 242 vụ, 
294 đối tượng buôn bán (trong đó có 20 vụ không xác định được chủ sở hữu), vận 
chuyển, tàng trữ các loại pháo do Trung Quốc sản xuất, thu 14.577,96 kg pháo các 
loại (tăng 36 vụ = 17,8%, 53 đối tượng = 23,9%, 5,38 tấn pháo = 58,5% so với 
cùng kỳ năm 2017), trong đó:  

- Lực lượng Công an bắt 154 vụ, 192 đối tượng, thu 8.086,6 kg pháo các loại 
(tăng 27 vụ = 21,3%, 26 đối tượng, 4.507,6 kg pháo các loại)2; 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt 56 vụ, 74 đối tượng, thu 5.312 kg pháo 
các loại, (tăng 18 vụ = 47,4%, 19 đối tượng, 765 kg pháo các loại)3;  

- Lực lượng Hải quan bắt 17 vụ, 06 đối tượng (11 vụ vô chủ), thu 875,36 kg 
pháo các loại (tăng 11 vụ = 183,3%, 813,86 kg pháo các loại); 
                                           

2 Điển hình: 
(1) Hồi 02h30’, ngày 06/01/2018, tại Thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng phát 

hiện, thu giữ 468 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất (vô chủ). Đang xử lý theo quy định; 
(2) Hồi 02h30’, ngày 07/02/2018, tại Khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang 

Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1981, trú tại thôn Nà Lò, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia về hành vi vận chuyển hàng 
cấm, tang vật thu giữ 420 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Đã khởi tố, xử lý theo quy định; 

(3) Hồi 22h00’, ngày 10/4/2018, tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng bắt quả 
tang Lý Thị Lan, sinh năm 1976, trú tại thôn Lùng Đúc, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng về hành vi vận chuyển hàng 
cấm, tang vật thu giữ 402 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Đã khởi tố, xử lý theo quy định; 

(4) Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức phá thành công Chuyên án 818.P: Vào hồi 04h00’, ngày 05/9/2018, trên tuyến Quốc lộ 
1B, thuộc địa phận thôn Pá Đéc, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, bắt quả tang Nguyễn Văn Dương, sinh năm1989,  trú tại 
thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giangvề hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 596,5 kg pháo do 
Trung Quốc sản xuất. Qua điều tra, đối tượng khai nhận đã vận chuyển trót lọt 08 lần, gần 3 tấn pháo, hiện đã tạm giữ hình sự 
đối tượng, tiếp tục đấu tranh khai thác, xác minh các đối tượng liên quan, giám định, lập hồ sơ xử lý, bắt thêm 01 đối tượng. 

3 Điển hình: 
(1) Ngày 01/02/2018, tại đường mòn Mốc 1201, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Đoàn Đặc nhiệm - Cục 

PCMT&TP/BTLBP và Phòng PCMT&TP/BĐBP Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn, bắt quả tang Nông 
Khang, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, trú tại thôn Bản Hương, xã Trại An, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, 
Trung Quốc về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 545 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Đã bàn giao đối tượng, 
tang vật cho Công an tỉnh điều tra,  xử lý theo quy định; 

 (2) Ngày 07/9/2018, tại đường mòn Mốc 1288, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, Đồn Biên phòng Bắc Xa 
phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Thi, sinh năm 1987, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, về hành 
vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 551 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Đã bàn giao đối tượng cùng tang 
vật cho Công an huyện Đình Lập xử lý theo quy định; 

(3) Ngày 09/9/2018, tại khu vực Mốc 1102/1, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt 05 
đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 542,4 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất. Đã bàn giao 
đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Văn Lãng xử lý theo quy định. 

 



 5

- Lực lượng Quản lý thị trường bắt 11 vụ, 03 đối tượng (08 vụ vô chủ), thu 
304 kg pháo các loại (giảm 20 vụ = 64,5%, 702,8 kg, tăng  02 đối tượng). 

Ngoài ra, các lực lượng đã phối hợp, bắt 14 vụ, 19 đối tượng (01 vụ vô chủ) 
thu giữ 1.723,2 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất. 

b) Công tác phòng ngừa với các hành vi sai phạm về pháo trong dịp Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất, các lễ hội Xuân, Tết Thanh minh 

Các sở ban, ngành đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức tuyên truyền và 
vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người dân ký cam kết 
không sử dụng trái phép các loại pháo; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, huy động tối đa 
các lực lượng tại chỗ tích cực phối hợp với lực lượng Công an chính quy thành lập 
các tổ Tuần tra Nhân dân, tổ chức tuần tra liên tục trong dịp Tết Nguyên đán; lập 
chốt tại các khu vui chơi giải trí, khu vực tập trung đông người và những vị trí, địa 
điểm nguy cơ cao sử dụng pháo trái phép trong đêm Giao thừa, Tết Thanh minh. 

Trong đợt cao điểm phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp trước, 
trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Lễ hội Xuân và Tết Thanh minh, các lực 
lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa các hành vi sai phạm 
về pháo, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi sử 
dụng pháo trái phép, thu 01 kg pháo. Lực lượng Công an tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo 
dục 1.228 thanh thiếu niên hư, có tiền án, tiền sự, đã bị xử lý hành chính về hành vi sử 
dụng trái phép các loại pháo, có nguy cơ vi phạm cao để chủ động phòng ngừa; chỉ đạo 
Công an các huyện, thành phố tổ chức lực lượng tuần tra các địa bàn trọng điểm và tăng 
cường 111 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ cho Công an các huyện thành 
phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 
cơ động phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự tổ chức 
tuần tra kiểm soát 132 ca với 2.217 lượt cán bộ, chiến sỹ. Do làm tốt công tác phòng 
ngừa, đấu tranh nên dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các Lễ hội đầu xuân và Tết Thanh 
minh năm 2018, địa bàn tỉnh cơ bản không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép.  

c) Công tác điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án buôn bán, tàng trữ 
và sử dụng trái phép các loại pháo: Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 152 vụ/208 
bị can, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 147 vụ/206 bị can, Tòa án nhân dân đã 
thụ lý và xét xử 114 vụ/153 bị cáo. Ngoài ra, các đơn vị đã xử lý hành chính 51 vụ, 67 
đối tượng, xử phạt với số tiền trên 300 triệu đồng, tiêu hủy trên 03 tấn pháo các loại của 
35 vụ không xác định được chủ sở hữu. Các cơ quan tư pháp đã thống nhất, lựa chọn 
đưa xét xử lưu động 13 vụ, 13 bị cáo phạm tội buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép 
pháo nổ để tuyên truyền, răn đe tội phạm. 

3. Công tác phát hiện, bắt giữ, quản lý, thu hồi, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ 
 Năm 2018, các sở, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, thực hiện có 
hiệu quả công tác phát hiện, bắt giữ, thu hồi, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 

- Đã vận động, thu hồi giao nộp 585 khẩu súng các loại (chủ yếu là súng tự 
chế), 96 kích điện, 105 nòng súng các loại, 17 quả lựu đạn, 16 quả đầu đạn pháo 



 6

cối, 01 quả mìn, 20 vỏ đạn, 100 gam thuốc súng, 3,1 kg thuốc nổ, 35 kíp nổ, 51 
công cụ hỗ trợ, 191 vũ khí thô sơ, 36 đồ chơi nguy hiểm bị cấm; trong đó lực 
lượng Công an vận động, thu hồi 552 khẩu súng các loại, 96 kích điện, 102 nòng 
súng các loại, 16 quả lựu đạn, 16 quả đầu đạn pháo cối, 100 gam thuốc súng, 3,1 
kg thuốc nổ, 35 kíp nổ, 51 công cụ hỗ trợ, 191 vũ khí thô sơ, 36 đồ chơi nguy hiểm 
bị cấm. 

- Các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt 22 vụ, 21 đối tượng (05 vụ vô 
chủ) thu giữ 26 khẩu súng các loại (chủ yếu là súng tự chế), 2.442 công cụ hỗ trợ, 2.772 
vũ khí thô sơ, 01 hộp tiếp đạn, 1,1 kg thuốc nổ, 05 kíp nổ, 01 đoạn dây cháy chậm, 161 
đồ chơi kích dục (giảm 27 vụ, 19 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: 

+ Lực lượng Công an bắt 20 vụ, 20 đối tượng (04 vụ vô chủ) thu giữ 26 khẩu 
súng các loại, 1.522 công cụ hỗ trợ, 2.772 vũ khí thô sơ, 01 hộp tiếp đạn, 1,1 kg thuốc 
nổ, 05 kíp nổ, 01 đoạn dây cháy chậm, 161 đồ chơi kích dục. 

+ Lực lượng Quản lý thị trường bắt 02 vụ, 01 đối tượng, (01 vụ vô chủ), thu 
giữ 920 công cụ hỗ trợ. 

 - Cơ quan điều tra các cấp khởi tố 02 vụ, 05 bị can, thu giữ 01 khẩu súng, 01 
hộp tiếp đạn, 1,1 kg thuốc nổ, 05 kíp nổ, 01 đoạn dây cháy chậm; Xử phạt vi phạm 
hành chính  15 vụ, 16 đối tượng, với số tiền 46.500.000đ. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm  
- Căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo phòng chống pháo tỉnh đã chủ động chỉ 

đạo triển khai các biện pháp phòng chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với vận 
động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, huy động các cấp, các 
ngành và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống pháo các huyện, 
thành phố, đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện của các đơn vị cơ sở 
trước tình hình có những diễn biến phức tạp, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, quan 
tâm công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh 
phòng chống các hành vi sai phạm về pháo nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào. 

- Các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống pháo các huyện, thành phố đã 
bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống pháo tỉnh tích cực thực hiện đồng bộ 
các biện pháp phòng chống các hành vi sai phạm về pháo phù hợp với tình hình thực 
tiễn, kết hợp giữa tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; các lực 
lượng chức năng (Công an, Bộ đội Biên phòng…) thường xuyên triển khai các biện 
pháp nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép 
tăng so với năm 2017, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời thống nhất lựa chọn 1 số vụ án điểm để xét xử 
lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

- Theo quy định của pháp luật, các vụ việc thu giữ tang vật là pháo đều phải 
giám định để làm căn cứ xử lý đối với hành vi vi phạm, Công an tỉnh đã chủ động 
cử cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và từ tháng 9/2018 đến 
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nay Công an tỉnh đã có 03 giám định viên về lĩnh vực cháy, nổ nên các vụ giám 
định về pháo đều được thực hiện tại Công an tỉnh, thuận lợi cho các cơ quan tiến 
hành tố tụng và công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng. 

- Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, đấu tranh và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm, nên trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh chưa phát 
hiện trường hợp nào sản xuất pháo trái phép; các vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận 
chuyển, hành vi tàng trữ xảy ra ít. Tình trạng đốt pháo nổ trái phép cơ bản không 
xảy ra trong dịp Tết nguyên đán, lễ hội Xuân và Tết thanh minh. 

2. Khó khăn, hạn chế 
- Công tác triển khai thực hiện của một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thực 

sự quyết liệt, có lĩnh vực còn mang tính hình thức, công tác tuyên truyền, vận động 
nhất là đối với các trường hợp có nguy cơ cao sai phạm về pháo hiệu quả còn hạn 
chế, công tác phát hiện, bắt giữ các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo 
trái phép của các lực lượng chức năng chưa đồng bộ (số vụ phát hiện và bắt giữa 
của lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường chưa nhiều). 

- Năm 2018 hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép diễn ra thường 
xuyên hơn (diễn ra ở tất cả các tháng trong năm) so với những năm trước đây và có xu 
hướng gia tăng những tháng cuối năm, nhất là gần Tết nguyên đán, việc vận chuyển 
chủ yếu trên các tuyến đường bộ, nhất là tuyến quốc lộ 1A, nhưng theo quy trình công 
tác và mật độ phương tiện lưu thông như hiện nay (tuyến quốc lộ 1A khoảng 5.000 lượt 
xe/ngày, đêm chiều Lạng Sơn - Hà Nội) lực lượng Cảnh sát giao thông không thể dừng 
tất cả phương tiện để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hành vi vận chuyển pháo trái phép. 
Mặt khác do lợi nhuận cao từ hoạt động buôn bán pháo và nhu cầu sử dụng của một bộ 
phận Nhân dân trong nội địa, nên khả năng pháo được vận chuyển sót lọt về các tỉnh 
phía sau tiêu thụ còn xảy ra. 

- Công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép đã được triển 
khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, nếu các biện pháp công 
tác này không được duy trì thường xuyên và tăng cường trong thời gian tới nguy cơ 
đốt pháo nổ rất dễ xảy ra nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh. 

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019 

1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định của 
pháp luật về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, vận động 
nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Xác định đây là nhiệm vụ thường 
xuyên của các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống pháo các huyện, thành phố và 
toàn dân nhằm huy động mọi lực lượng và thực hiện bằng nhiều biện pháp phối hợp 
tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sai phạm về pháo, thu hồi 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo đạt hiệu quả tốt. 

2. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị 
trường… thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông, đường 
mòn khu vực biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, các địa bàn trọng 
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điểm… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản 
xuất, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép gắn với thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý 
nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao tác dụng giáo 
dục pháp luật phòng ngừa, răn đe tội phạm. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội 
cấp phường, xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp 
hành quy định của pháp luật về phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, nhất là 
biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết 
nguyên đán, Tết thanh minh, gắn với vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp 
luật tại địa bàn cơ sở. 

4. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị cho các lực lượng tham gia phòng 
ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sai phạm về pháo; kịp thời động viên, khen 
thưởng các tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc, chú trọng nhân rộng các mô 
hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần đảm bảo 
ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

   Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ;                                               
- V01, C06 - Bộ Công an; 
- Ban chỉ đạo 389 TW; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các ban XD Đảng Tỉnh ủy; 
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 
- Thành viên BCĐ tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Công an tỉnh (02b);         
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;  
- Lưu VT, NC (BMB).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
  
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Nguyễn Công Trưởng 
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