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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 về công tác phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật 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 2020 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 

Đầu năm 2020, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo từ 

Trung Quốc qua địa bàn Lạng Sơn về các tỉnh phía sau tiêu thụ diễn biến phức 

tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó của các đối tượng1 gây khó khăn 

cho công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán 

đến nay, do chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng 

hai nước Việt Nam, Trung Quốc tăng cường kiểm soát, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19, hạn chế xuất nhập cảnh qua biên giới, Chính phủ 

quyết liệt triển khai biện pháp về cách ly xã hội, hạn chế tập trung đông người 

nhằm phòng, chống dịch bệnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các 

loại pháo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 100 vụ, 154 đối tượng, 

23.773,7 kg pháo). 

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Ngay từ đầu năm 2020, 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 

2019; ban hành Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 về phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo năm 2020 gắn với thực hiện Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý, các Lễ hội và Tết Thanh minh năm 2020… Đồng thời, 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống các hành vi sai 

                                           
1 Vận chuyển qua các đường mòn, lối mở mà lực lượng chức năng không thường xuyên tuần tra, kiểm 

soát; thuê người vận chuyển qua biên giới để thoát ly vật chứng khi bị phát hiện; vận chuyển xé lẻ, cất giấu pháo 

vào các bao bì, lẫn trong các loại hàng hóa; lợi dụng đêm tối, giờ nghỉ, thay ca của lực lượng chức năng, gia cố 

các khoang hàng hóa để cất giấu, sử dụng nhiều loại hàng hóa để cất giấu, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận 

chuyển… 
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phạm về pháo, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh những sơ 

hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi 

sai phạm về pháo. 

 Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh,  100% 

các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2020, bảo đảm 

phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các hành vi vận chuyển, đốt pháo nổ trái 

phép; 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 không đốt pháo nổ, 

đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các lễ hội đầu Xuân và Tết 

Thanh minh năm 2020.  

Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ động tham 

mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-THNC ngày 

20/12/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phối hợp các ngành, lực lượng chức năng 

trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sai phạm về pháo; ban hành các 

văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các 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 pháo2. Lãnh 

đạo Công an tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn các mặt 

công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, trong 

đó có nội dung phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn 

bản3, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm bắn 

pháo hoa trong Đêm Giao thừa. 

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 Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo 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:  

1.1. 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 

                                           
2 Xây dựng và triển khai Phương án số 19/PA-CAT-PV01 ngày 09/1/2020 về đảm bảo ANTT 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch số 183/KH-CAT-PC06,PV01, ngày 15/01/2020 về 
phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Điện số 950/ĐK:HT ngày 27/12/2019 về tăng cường công 
tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh 2020; Công văn số 5340/CAT-PC06 
ngày 26/12/2019 về việc cam kết thực hiện công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết 
Nguyên đán 2020… 

3 Ban hành Kế hoạch 02/KH-BCH ngày 02/01/2020 về bắn pháo hoa đón Giao thừa năm 

2020; Kế hoạch số 45/KH-BCH ngày 10/01/2020 về sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm 

vụ vận chuyển pháo hoa tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý và công tác tuyển quân năm 2020; Kế 

hoạch 137/KH-BCH ngày 24/01/2020 về ứng phó sự cố cháy nổ trong thực hiện nhiệm vụ bắn pháo 

hoa đón Giao thừa Tết Canh Tý 2020…  
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tin các huyện, thành phố biên tập và phát hành 24 tài liệu, 300 tin; Lắp đặt 150m2
  

panô, 120 băng rôn, 1.500 tờ rơi 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 phát trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của Trung ương và địa phương; tổ chức 374 buổi tuyên truyền lưu động 

trên các trục đường chính, khu dân cư, thôn, bản, 170 buổi tuyên truyền lồng ghép 

thông qua hoạt động biểu diễn văn nghệ tại các nhà văn hóa, câu lạc hộ… thu hút 

hơn 60.000 người nghe, 230 buổi chiếu bóng lưu động về công tác phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, thu hút 160.000 lượt người xem. 

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

trong toàn tỉnh treo trên 834 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 quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”; tổ chức hơn 918 buổi tuyên truyền, dán, phát 27.284 áp 

phích, tờ rơi; tiếp tục duy trì, khai thác, phát huy tính tích cực của hòm thư “Điều em 

muốn nói” phản ảnh gương “người tốt, việc tốt” các hành vi sai phạm về pháo trong 

và ngoài nhà trường; tổ chức cho 178.577 lượt học sinh, sinh viên (có ý kiến của gia 

đình), 18.872 lượt cán bộ, giáo viên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật 

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

1.3. 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 10.500 cuốn bản tin “Tuổi trẻ Xứ Lạng”, đăng tải 160 

tin, bài, hình ảnh về phòng, chống pháo nổ trên Website Tỉnh đoàn và Trung 

ương, hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn; cấp phát 10.700 tờ rơi và áp 

phích. Tổ chức diễu hành, tuyên truyền về ATGT, phòng chống pháo nổ và bảo 

vệ môi trường được 14 cuộc, 450 xe tuyên truyền, 785 ĐVTN tham gia. Thành 

lập 226 Đội thanh niên xung kích với 1.210 đoàn viên, thanh niên 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 Canh Tý, các lễ hội và 

Tết Thanh minh. 

1.4. Hội Liên hiệp phụ nữ: Phối hợp tổ chức tuyên truyền được 1.049 cuộc với 

64.591 lượt hội viên phụ nữ tham dự; tổ chức vận động trên 98% 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 sự dụng trái phép các loại pháo, không tàng trữ vũ khí, vật liệu 

nổ”; cấp phát 7.000 tờ rơi, phối hợp đăng tải 13 tin tuyên truyền phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức 43 lớp, 2.940 

người tham dự tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống pháo, vũ khí, vật liệu 

nổ cho đội ngũ chi hội trưởng, báo cáo viên cấp cơ sở. Chỉ đạo và hướng dẫn xây 

dựng mới 81 mô hình, duy trì 600 mô hình và 237 câu lạc bộ 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. 

1.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 

cho nhân dân khu vực biên giới được 862 buổi với 30.000 lượt người tham gia, 
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phát 480 áp phích, 1.500 tờ rơi, 500 pano tuyên truyền về công tác phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, vận động gần 10.000 hộ dân các xã, thị trấn biên 

giới ký cam kết không đốt pháo. 

1.6. Cục Hải quan: Phát trực tiếp 5.000 tờ rơi cho người dân, khách xuất 

nhập cảnh, doanh nghiệp, người khai hải quan; dán 100 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, các Chi cục Hải quan cửa khẩu và địa bàn 

dân cư, khu vực phạm vi hoạt động.  

1.7. Cục Quản lý thị trường: Đã phát 5.000 tờ rơi, 200 áp phích 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. 

1.8. Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, thành phố: Chỉ đạo các 

phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn 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 

184.941 hộ gia đình, 1.524 hộ kinh doanh, 161.233 lượt học sinh, sinh viên, 30.197 

cán bộ, công nhân viên 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. 

1.9. Công an tỉnh: Tổ chức in, cấp phát 02 đợt với tổng số 6.500 áp phích, 

160.400 tờ rơi; đăng tải 01 bài “Một số điểm mới trong lĩnh vực quản lý sử dụng 

pháo” tuyên truyền về Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, 

thu hút 1.000 lượt xem; phối hợp xây dựng và đăng tải 66 tin, bài, phóng sự, 43 

ảnh 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. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp 

vụ, công an các huyện, thành phố tiến hành gọi hỏi răn đe, giáo dục cá biệt 

1.415 trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ cao về đốt pháo nổ. 

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

2.1. Công tác phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 

trái phép các loại pháo: Ban Chỉ đạo phòng, chống 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 2020, các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt 94 vụ, 

86 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo do Trung 
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Quốc sản xuất, thu 4.935,7 kg pháo các loại (giảm 100 vụ, 154 đối tượng, 

23.773,7 kg pháo so với cùng kỳ năm 2019), trong đó:  

+ Lực lượng Công an bắt, xử lý 62 vụ 63 đối tượng (05 vụ không xác định 

được đối tượng), thu 2.836,7 kg pháo các loại do TQ sản xuất (giảm 75 vụ, 3.238,6 

kg pháo so với năm 2019) 4; 

+ Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt, xử lý 16 vụ, 13 đối tượng (07 vụ không 

xác định được đối tượng), thu 1.033 kg pháo các loại (giảm 23 vụ, 4.402,6 kg pháo 

các loại) 5;  

+ Lực lượng Hải quan bắt, xử lý 02 vụ, 02 đối tượng, thu 28 kg pháo các 

loại (giảm 01 vụ, 1.266 kg pháo các loại); 

+ Lực lượng Quản lý thị trường bắt 04 vụ vô chủ, thu 291 kg pháo các 

loại (giảm số vụ, tăng 236,6 kg pháo các loại). 

+ Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt 10 vụ, 08 đối tượng 

(02 vụ không xác định được đối tượng) thu giữ 747 kg pháo các loại do Trung 

Quốc sản xuất (giảm 01 vụ, 14.866,5 kg pháo các loại)6.  

2.2. Công tác phòng ngừa với các hành vi sai phạm về pháo trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý, 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 

                                           
4 Điển hình: 

 (1) Hồi 22h00, ngày 16/12/2019 tại đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Công an Thành phố 

Lạng Sơn phát hiện, thu giữ 367,5 kg pháo do Trung Quốc sản xuất (vô chủ). Đã lập hồ sơ xử lý. 

 (2) Hồi 18h00, ngày 20/12/2019 tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Công an 

Thành phố Lạng Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra xe ôtô đầu kéo BKS: 12C-

072.33 do Phan Văn Sáng, sinh năm 1979, trú tại thôn Cát, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang điều 

khiển vận chuyển hàng cầm, thu giữ 162 kg pháo do Trung quốc sản xuất. Đã lập hồ sơ xử lý. 

(3) Ngày 31/12/2019 tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang 

Hầu Văn Sính, sinh năm 1994, trú tại thôn Cốc Nghé, xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn về hành vi vận 

chuyển hàng cấm, thu giữ 172 kg pháo do Trung Quốc sản xuất. Đã lập hồ sơ xử lý. 

(4) Hồi 12h30, ngày 20/01/2020, tại Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Công an huyện Cao 

Lộc tổ chức phá Chuyên án 120P, bắt quả tang đối tượng Dương Văn Đạt, sinh năm 1991, HKTT: thôn Tiến Phát, 

xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 310 kg pháo nổ do Trung 

Quốc sản xuất. Đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

(5) Hồi 19h00, ngày 23/01/2020, tại đường 241, thôn Minh Đán, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Công an huyện 

Bắc Sơn phát hiện, thu giữ 232,5 kg pháo do Trung Quốc sản xuất (vô chủ). Đã lập hồ sơ xử lý. 

 (6) Hồi 2h00, ngày 14/8/2020 tại thôn Manh Trên, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng 

phát hiện tổ chức phá chuyên án 820.P, bắt quả tang xe ôtô, BKS: 99A-656.26 về vận chuyển hàng cấm, thu giữ 

250 kg pháo. Đã lập hồ sơ xử lý. 
5 Điển hình:  Ngày 30/12/2019 Đồn Biên phòng Hữu Nghị tổ chức phá Chuyên án LS1219p, bắt giữ đối 

tượng Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1987, trú tại thôn Quang Điểm, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 120 kg pháo do Trung Quốc sản xuất. Đã lập hồ sơ xử lý. 
6 Điển hình: Ngày 19/12/2019, Công an huyện Văn Lãng phối hợp Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng, bắt quả tang 02 đối tượng, gồm: Phạm Đắc Tuyến, sinh năm 1985, trú tại thôn Đông Hạnh, xã An 

Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Trần Văn Thủy, sinh năm 1984, trú tại thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 117 kg pháo do Trung Quốc sản 

xuất. Đã lập hồ sơ xử lý. 
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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 dân 

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 Canh Tý, Lễ hội 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. 

Công an tỉnh đã Tổ chức lễ ra quân, huy động 05 xe ô tô và 06 xe mô tô đặc chủng, 

50 xe mô tô cá nhân cùng 210 cán bộ, chiến sỹ diễu hành, tuyên truyền lưu động trên 

các tuyến đường thuộc thành phố Lạng Sơn nhằm biểu dương lực lượng, răn đe, 

trấn áp tội phạm, phòng ngừa các sai phạm về pháo; tăng cường 100 cán bộ, chiến 

sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cho Công an Thành phố và huy động 50 

cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an phối hợp 

với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự… tổ chức tuần 

tra liên tục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kết hợp giữa biện pháp phòng 

ngừa nghiệp vụ và biện pháp tuần tra công khai để phòng ngừa tội phạm, đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, các hành vi sai phạm về 

pháo… tạo môi trường an toàn cho Nhân dân đón Tết. 

2.3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo 

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 44 vụ/49 bị can, Viện Kiểm sát nhân 

dân đề nghị truy tố 67 vụ/80 bị can (án cũ: 18 vụ/20 bị can; án mới khởi tố: 43 

vụ/58 bị can; phục hồi điều tra: 06 vụ/02 bị can), Tòa án nhân dân đã thụ lý và 

xét xử 91 vụ/130 bị cáo. Ngoài ra, các đơn vị đã xử lý hành chính 32 vụ, 37 đối 

tượng, với tổng số tiền phạt trên 350 triệu đồng, tiêu hủy trên 3,5 tấn pháo các 

loại. Các cơ quan tố tụng đã thống nhất, lựa chọn đưa xét xử lưu động 02 vụ, 02 

bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ để tuyên 

truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

3. Công tác phát hiện, bắt giữ, quản lý, thu hồi, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ 

 3.1. Công tác phát hiện, bắt giữ 

Các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 07 vụ, 04 đối tượng (04 vụ 

không xác định được đối tượng) thu giữ 13 dao kiếm, 54 gậy sắt, 163 dùi cui điện, 65 

bình xịt cay, 09 súng bắn điện, 33,5 kg thuốc nổ công nghiệp, 10.066 kíp nổ 

chậm, 500 bật lửa dạng súng, dao (giảm 11 vụ, 12 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2019), trong đó: 

+ Lực lượng Công an bắt 06 vụ vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ (03 vụ không xác định được đối tượng) thu: 13 dao kiếm, 54 gậy sắt, 163 dùi cui 

điện, 65 bình xịt cay, 09 súng bắn điện, 33,5 kg thuốc nổ công nghiệp, 10.066 kíp 

nổ chậm. 
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+ Lực lượng Quản lý thị trường bắt 01 vụ, 01 đối tượng, thu giữ 500 bật 

lửa dạng súng, dao. 

Cơ quan điều tra các cấp khởi tố 02 vụ, 03 bị can, thu giữ 33,5 kg thuốc nổ, 

10.000 kíp nổ; xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng, với số tiền 7.500.000đ.  

 3.2. Công tác vận động thu hồi 

Năm 2020, các Sở, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết 

quả: đã vận động giao nộp 722 khẩu súng các loại (20 khẩu súng quân dụng), 50 

quả lựu đạn, 02 kíp nổ, 01 bộ kích điện, 13.571 viên đạn các loại, 0,2 kg thuốc nổ, 

103 CCHT, 82 VKTS, 187 linh kiện vũ khí. Trong đó, lực lượng Công an vận 

động, giao nộp 684 khẩu súng các loại (13 khẩu súng quân dụng), 13.180 viên 

đạn các loại, 23 lựu đạn, 01 đầu đạn cối, 02 kíp nổ, 0,2 kg thuốc nổ, 103 CCHT, 

82 VKTS, 187 linh kiện vũ khí. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động 

nhân dân giao nộp 31 khẩu súng tự chế, 01 bộ kích điện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

vận động thu hồi 07 khẩu súng quân dụng, 391 viên đạn các loại, thu gom và tiêu 

hủy 50 quả lựu đạn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, thành phố tập trung 

lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo, gắn với công tác phòng chống dịch; thường xuyên tăng cường công 

tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhất là các thời điểm đêm Giao thừa, dịp Lễ hội, 

Tết Thanh minh… phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo, góp 

phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên 

địa bàn. 

 Công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả cao, đã vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo các biện pháp tuyên truyền, kết hợp tổ chức ký cam kết, giáo dục răn đe cá biệt… 

phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần làm chuyển biến cơ bản về nhận thức 

và ý thức của các tầng lớp nhân dân, đa số người dân đã tự giác chấp hành, đồng thời 

tích cực tham gia tố giác, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo. 

Hoạt động tuần tra, kiểm soát, diễu hành trên các tuyến đường huyện, thành phố 

Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực, huy động được nhiều lực lượng ở cơ sở 

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

phạm về pháo. 

Công tác đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo được triển khai 

quyết liệt và thường xuyên, các lực lượng chức năng (Công an, Bộ đội Biên 

phòng, Hải quan, Quản lý thị trường…) luôn chủ động nắm tình hình các tuyến, 

địa bàn trọng điểm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ 

giữa biện pháp trinh sát với tuần tra kiểm soát công khai, kịp thời phát hiện, bắt 
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giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo. Trong đó biện 

pháp công khai của các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh 

sát Trật tự trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng đạt hiệu quả tốt. 

2. Hạn chế, khó khăn 

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về giãn cách xã hội nên công tác tuyên truyền tại cơ sở còn gặp 

khó khăn. Lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, các 

đối tượng đã đăng tải để mua bán, trao đổi các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện 

sản xuất vũ khí; sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của ngành Bưu chính hoặc 

phương tiện kinh doanh vận tải để vận chuyển, giao nhận hàng và thanh toán tiền 

thông qua tài khoản nên khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.  

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 

lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.  

Do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tập quán đốt pháo của một bộ 

phận Nhân dân còn tồn tại nên việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác từ bỏ 

việc đốt pháo còn khó khăn. 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2021 

Năm 2021, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu Xuân và Tết 

Thanh minh, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo qua địa bàn tỉnh dự báo 

sẽ phức tạp hơn, các đối tượng chủ yếu sử dụng phương thức, thủ đoạn cũ nhằm 

trốn tránh, đối phó với các lực lượng chức năng, thay đổi tuyến vận chuyển nhưng 

chủ yếu vẫn là vận chuyển bằng xe ô tô, mô tô trên tuyến Quốc lộ 1A đưa về các 

tỉnh phía sau tiêu thụ. Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 

137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực từ ngày 

11/01/2021. Để việc triển khai thực hiện Nghị định bảo đảm nghiêm túc, đáp ứng 

yêu cầu quản lý nhà nước và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hành 

vi sai phạm về pháo, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, thành phố thực hiện tốt một số 

nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Ban Chỉ đạo các hành vi sai phạm về pháo các huyện, thành phố thực 

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

quản lý và sử dụng pháo; Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

gắn với thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2021. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cao điểm về phòng chống 

các hành vi sai phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Công an tỉnh phối hợp, thống nhất nội dung, tổ chức phổ biến, tuyên truyền 

sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn các quy định của 

pháp luật, trọng tâm là tuyên truyền nội dung Nghị định 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (các loại pháo được phép sử dụng; điều 
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kiện, quy định phải tuân thủ khi sử dụng pháo; trường hợp được phép sản 

xuất, mua, bán pháo, chế tài xử lý các hành vi sai phạm về pháo; cảnh báo 

nguy cơ tác hại do pháo gây ra…) để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật của người dân, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi sai phạm về pháo. Đồng thời, nắm bắt thông tin báo chí, dư luận xã 

hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về những điểm mới 

của Nghị định. 

3. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường… 

tiếp tục 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 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, phòng ngừa, răn đe tội 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 có thành tích xuất 

sắc đồng thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị để xảy ra sử dụng trái phép các 

loại pháo, gây bức xúc trong Nhân dân; coi công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và là trách 

nhiệm của toàn dân. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo các huyện, 

thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế; chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, điều hành của Chính phủ và của tỉnh… 

hạn chế thấp nhất các hành vi sai phạm về pháo; thực hiện nghiêm túc chế độ thông 

tin, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ;                                                                                  

- V01, C06 - Bộ Công an; 

- Ban chỉ đạo 389 TW; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Các ban XD Đảng Tỉnh ủy; 

- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 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-CB;  

- Lưu VT, THNC (NTT). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

  

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Trọng Quỳnh 
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