
      ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH AN GIANG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:   954   /UBND-NC               An Giang, ngày   06  tháng  9  năm 2021 

V/v tăng cường công tác phòng ngừa,  

đấu tranh đối với hành vi vi phạm về pháo 

 

 

                             Kính gửi:   

       - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

 Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên 

phạm vi toàn quốc nhưng theo báo cáo của Bộ Công an: Trong 6 tháng đầu năm 

2021, cả nước đã phát hiện, bắt giữ 4.199 vụ, 4.933 đối tượng sản xuất, mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu 25.169,5 kg pháo, 184,7 kg thuốc pháo (tăng 

942 vụ = 28,9%, 1278 đối tượng = 35%, 958,5 kg = 8,4% so với cùng kỳ năm 2020). 

Riêng trên địa bàn An Giang, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 09 vụ, 11 đối tượng 

vi phạm về pháo. Qua đó, đã khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 

06 vụ, 07 đối tượng; cho làm cam kết 02 vụ, 03 đối tượng. Số liệu trên cho thấy tình 

hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; hoạt động 

mua bán, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng, tập trung nhiều ở các 

tuyến biên giới và các địa phương trọng điểm, trong đó có tỉnh An Giang. 

 Để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật về pháo từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 372/UBND-NC ngày 

28/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, vận động chấp hành các 

quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng pháo. Quá trình thực hiện phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy 

định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài PTTH An Giang, Báo An Giang thường 

xuyên phát sóng, đưa tin tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo như: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng pháo; những hậu quả tác hại của hành vi sử dụng pháo 

trái phép; phản ánh gương người tốt việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm về pháo 

để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa. 

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

hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý 

nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo, nhất là trên các tuyến biên giới, đường 
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mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu để ngăn chặn nguồn pháo thẩm lậu vào nội địa; phối 

hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cùng cấp hoàn thiện hồ sơ đưa ra 

truy tố, xét xử đối với các vụ án vi phạm về pháo đã bắt giữ để răn đe, giáo dục, 

phòng ngừa chung. 

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn 

này, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

                                                                 

 Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Bộ Công an (C06); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Phòng NC, TH, KGVX, KTN; 

- Lưu: HCTC.                                                                                   

                                                                                                       Nguyễn Thanh Bình 
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