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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 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-BCĐ ngày 27/12/2021 của BCĐ phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, 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 2022. Sở Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện của Sở như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan. 

- Phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; không để xảy ra việc đốt pháo, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ; tránh các tai nạn, thương tích do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.  

2. Nội dung thực hiện 

- Tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan; tuyên truyền 

các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời 

cảnh báo tác hại, nguy hiểm của việc vi phạm các quy định về pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vận động người thân và gia đình cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan chấp hành thực hiện đúng quy định. 

- Lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan kịp 

thời xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng pháo cũng như vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm…xảy ra trong cơ quan, đơn vị. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Các phòng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022. Các đơn vị báo 

cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 31/12/2022 để 

tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống pháo tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở nghiêm túc thực hiện, báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- BCĐ phòng, chống các hành vi 

 sai phạm về pháo tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP(HĐN).                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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