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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo  

6 tháng đầu năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022) 
 

Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng pháo; Kế hoạch số 182/KH-BCĐ, ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi 

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

công cụ hỗ trợ năm 2022. Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

tỉnh (gọi tắt là BCĐ phòng, chống pháo tỉnh) tổng hợp báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

I.  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ngay từ đầu năm 2022, BCĐ phòng, chống pháo tỉnh đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến 3 cấp Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 

2021 và triển khai Kế hoạch số 182/KH-BCĐ, ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi sai 

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

công cụ hỗ trợ năm 2022. Chỉ đạo các sở, ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội và 

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc bảo đảm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các vi phạm nhất là hành vi vận 

chuyển, đốt pháo nổ trái phép. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị đã xây 

dựng, triển khai kế hoạch năm 2022, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các 

cấp, tiếp tục huy động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia tuyên 

truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý quyết liệt các hành vi sai phạm về pháo. 

Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh đã chỉ 

đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, 

chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo1; triển 

 
1 Điện số 310/ĐK-HT ngày 26/01/2022 về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-

VLN-CCHT và pháo đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 914/CAT-PV01 ngày 

16/3/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2022… 
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khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phát hiện các hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; phối hợp, thống nhất với Viện kiểm sát, Tòa 

án cùng cấp lựa chọn các vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm 

và vi phạm pháp luật về pháo… góp phần đảm bảo ANTT. Thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ tại 11 Công an huyện, thành phố, 20 Công an xã. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền phòng chống pháo 

Các sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các cấp đã tập trung 

chỉ đạo đổi mới hình thức, biện pháp và nội dung tuyên truyền các quy định phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo, kết quả tấn công trấn áp tội phạm, các phương 

thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm đến cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên 

và các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác 

phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm… kết quả cụ thể như sau:  

a) Sở Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ 

quan báo chí, truyền thông và phòng Văn hoá thông tin các huyện, Thành phố biên tập, 

phát hành 20 tài liệu; phát 1.000 tờ rơi, in, lắp đặt trên 120m2 panô, treo 135 băng rôn, 

khẩu hiệu, tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo trên màn hình LED tại Thành phố Lạng Sơn. Tổ chức 140 buổi tuyên truyền lưu 

động bằng loa trên xe ô tô thông qua các buổi chiếu bóng lưu động, tuyên truyền lồng 

ghép được 380 buổi với 140.000 lượt người nghe; 18 buổi tuyên truyền trực tiếp thông 

qua các hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở, nhà văn hóa, câu lạc bộ…  

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và trường học 

trong toàn tỉnh treo trên 700 băng rôn với nội dung “Nghiêm cấm việc sản xuất, 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo gắn với việc 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, tiếp tục duy trì, khai thác, phát huy 

tính tích cực của hòm thư “Điều em muốn nói” phản ánh những gương người tốt, 

việc tốt và các hành vi sai phạm về pháo trong và ngoài nhà trường tại các trường 

học; dán, phát 7.780 áp phích, tờ rơi; tổ chức 496 buổi tuyên truyền, cho 185.786 

cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và ký cam kết chấp hành các quy định của 

pháp luật về TTATGT và phòng chống các hành vi sai phạm về pháo.  

c) Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã biên tập, cấp phát 3.100 bản tin, trên 8.000 tờ 

rơi, áp phích với nội dung về phòng, chống pháo cấp phát đến 100% đoàn cấp cơ 

sở; tổ chức 305 buổi, 24.000 đoàn viên thanh niên, 2.000 xe tham gia diễu hành, 

tuyên truyền lồng ghép về ATGT, phòng, chống pháo; 100% các cấp bộ Đoàn đã 

tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Thành lập 220 đội thanh niên xung kích phối 

hợp lực lượng chức năng tại cơ sở tham gia tuần tra, phòng ngừa hành vi sử dụng 

trái phép các loại pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội và Tết 

thanh minh.   
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d) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đã chỉ đạo biên tập, phát 

trên 124 tin, bài, ảnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, cảnh báo nguy cơ, tác 

hại của việc sử dụng pháo và kết quả đấu tranh, xử lý các sai phạm về pháo của các 

lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi sai phạm.  

đ) Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo pháo tỉnh tổ chức in, cấp phát 

6.000 tờ rơi, 131.300 áp phích; phối hợp xây dựng và đăng tải 153 tin bài, phóng 

sự 255 ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác vận 

động thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và 

pháo2; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, Thành phố tiến hành gọi hỏi, 

răn đe, giáo dục cá biệt 679 trường hợp thanh thiếu niên hư, đối tượng có tiền án, 

tiền sự, có nguy cơ cao sai phạm về pháo, yêu cầu cam kết không vi phạm… 

e) Ban Chỉ đạo các huyện, Thành phố đã chỉ đạo chính quyền các xã, 

phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức treo băng rôn, áp phích tại nơi 

công cộng; cấp phát tờ rơi đến cán bộ, nhân dân và du khách qua địa bàn; tổ chức 

cho 176.279 hộ gia đình, 85.945 lượt học sinh, sinh viên, 19.038 cán bộ, công nhân 

viên chức, 1.131 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, 

chống pháo gắn với PCCC và đảm bảo TTATGT, TTCC...   

2. Công tác đấu tranh, xử lý các hành vi sai phạm về pháo 

2.1. Công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo 

Ngay từ những tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo 

tỉnh đã đôn đốc chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình 

hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, các 

tuyến giao thông vào nội địa; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ kết hợp với tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai… kịp thời 

phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái 

phép các loại pháo.  

Đặc biệt, để đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng sử dụng 

pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh, Công an tỉnh đã tổ chức 

lễ ra quân, huy động 1.542 CBCS, 76 xe ôtô các loại, 120 xe môtô, 480 vũ khí, 

công cụ hỗ trợ… tổ chức diễu hành trên các tuyến đường thành phố Lạng Sơn 

nhằm biểu dương lực lượng, răn đe, trấn áp tội phạm, phòng ngừa các sai phạm về 

pháo; huy động trên 250 lượt cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động Công an 

tỉnh và Trung đoàn CSCĐ Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra vũ 

trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhất là vào ban đêm. Thành lập 1.178 tổ 

tuần tra Nhân dân với 7.500 lượt Công an xã, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố…  

 
2 Điển hình: Phóng sự “Tuyên truyền, phát tờ rơi phòng, chông pháo tại chợ Kỳ Lừa và chợ Giếng Vuông, 

Thành phố Lạng Sơn”, “Lưu ý khi mua và đốt pháo hoa dịp Tết”, “Đấu tranh hiệu quả với các hành vi sai  phạm về 

pháo”, “Điểm mới trong Nghị định về quản lý và sử dụng pháo”, “Những điều cần lưu ý khi mua bán và sử dụng 

pháo hoa”... 
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phối hợp, tổ chức tuần tra liên tục, chốt trực tại các khu vực đông dân cư và những 

vị trí, địa điểm có nguy cơ cao về đốt pháo trái phép để phòng ngừa vi phạm.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát 

hiện, bắt 02 vụ, 03 đối tượng, thu 144,8 kg pháo các loại do Trung Quốc sản 

xuất (giảm 41 vụ, 2,58 tấn pháo so với cùng kỳ 2021)3. 

2.2. Công tác điều tra, truy tố, xét xử  

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 02 vụ, 03 bị can, Viện Kiểm sát nhân dân đề 

nghị truy tố 03 vụ, 04 bị can (gồm cả số vụ phục hồi điều tra), Tòa án nhân dân đã thụ lý 

và xét xử 01 vụ, 01 bị cáo. Các cơ quan tư pháp đã thống nhất, lựa chọn đưa xét xử lưu 

động 01 vụ, 01 bị cáo để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, các vụ còn lại đang tiếp tục 

điều tra, xác minh xử lý theo quy định.  

3. Công tác vận động thu hồi và phát hiện, bắt giữ, xử lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ 

 3.1. Công tác vận động thu hồi 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Sở, ngành, lực lượng chức năng đã vận động, 

thu hồi giao nộp 268 khẩu súng, 763 viên đạn các loại, 59 VKTS, 43 CCHT, 16 quả lựu 

đạn, mìn, 2,1 kg tiền chất thuốc nổ, 01 nòng súng kíp. Trong đó lực lượng Công an vận 

động, thu hồi 261 khẩu súng, 763 viên đạn các loại, 59 VKTS, 43 CCHT, 16 quả lựu 

đạn, mìn, 2,1 kg tiền chất thuốc nổ; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng vân động, thu hồi 07 

khẩu súng tự chế, 01 nòng súng kíp. 

3.1. Công tác phát hiện, bắt giữ 

Các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt 13 vụ, 15 đối tượng, thu giữ 07 khẩu 

súng các loại, 3 công cụ hỗ trợ, 168 viên đạn các loại, 5,8 kg thuốc nổ, 37 kíp nổ, 06 mét dây 

cháy chậm (giảm 08 vụ, 15 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021), các vụ việc trên đều do lực 

lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. 

Cơ quan điều tra các cấp khởi tố 03 vụ, 04 bị can, thu giữ 78 viên đạn quân dụng, 

5,4 kg thuốc nổ công nghiệp. Xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 10 đối tượng, với số 

tiền 107.500.000đ. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

pháo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong 

phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo. 

Các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác 

tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng pháo tới các tầng lớp nhân dân; các 

lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường) tiếp tục 

 
3 Ngày 20/2/2021, tại khu vực cột mốc 1100 thuộc thôn Na Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, 

Phòng phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Phòng an 

ninh đối ngoại, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng, thu giữ 71,8 kg pháo do Trung Quốc sản 

xuất. Đã xử lý theo quy định. 
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triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các hành vi vi 

phạm, trong đó, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trách 

nhiệm trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai 

công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo ngay tại cơ sở ; các cơ quan 

tư pháp (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án) đã phối hợp chặt chẽ 

trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về pháo, góp phần răn đe, giáo dục, 

phòng ngừa tội phạm… nên trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh 

minh các lễ hội đầu xuân 2022 không xảy ra đốt pháo nổ.  

Các lực lượng chức năng hai nước (Việt Nam - Trung Quốc) tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới 

(phía Trung Quốc đã xây dựng hàng rào sắt được hơn 214/231,74km, duy trì 279 lán 

chốt trên đoạn tuyến biên giới đối diện tỉnh Lạng Sơn) các đối tượng ít có điều kiện, 

khả năng thực hiện hành vi vận chuyển pháo qua đường mòn, lối tắt nên việc vận 

chuyển pháo thẩm lậu vào nội địa tiếp tục giảm mạnh so với thời gian trước, trên địa 

bàn chưa phát hiện trường hợp nào sản xuất pháo trái phép.  

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: Lợi nhuận từ hoạt 

động buôn bán pháo cao và nhu cầu sử dụng của một bộ phận nhân dân trong nội 

địa nên các đối tượng vẫn cố tình vi phạm, tái phạm vận chuyển pháo về các tỉnh 

phía sau tiêu thụ.  

IV.  MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

Kế hoạch số 182/KH-BCĐ, ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực 

hiện quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

và sử dụng pháo, cảnh báo nguy cơ tác hại do pháo gây ra để nâng cao nhận thức, ý 

thức của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc 

chấp hành các quy định của pháp luật tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng 

chống các hành vi sai phạm về pháo.  

3. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các 

biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, 

nhất là tuyến Quốc lộ 1A, khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, kho hàng, cửa 

hàng kinh doanh và phương tiện giao thông... kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả 

với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo ngay từ khu 

vực biên giới, cửa khẩu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo với các phong trào, các cuộc vận động và 

các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành 

chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; kịp thời biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, phê bình, kiểm điểm đối với 
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các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo để xảy ra tình hình sử dụng trái 

phép các loại pháo, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân...  

5. Các Sở, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, BCĐ phòng, chống pháo huyện, 

thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị cơ sở. Đồng 

thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Chỉ đạo tổng kết và báo cáo tình 

hình, kết quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện 

quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022 về Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Phòng Tham mưu - Công an tỉnh) trước ngày 

17/12/2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./. 

   Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ;                                                                                  

- V01, C06 - Bộ Công an; 

- Ban chỉ đạo 389 TW; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Trưởng BCĐ; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Công an tỉnh (02b);         

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

- Các phòng: KG-VX, TH, TH-CB;  

- Lưu VT, NC. 

THƯỜNG THỰC BAN CHỈ ĐẠO 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

Đại tá Đỗ Ngọc Bình 

 


