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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022 

 

   Kính gửi: 

        - UBND tỉnh Đắk Nông; 

        - Phòng PC06 - Công an tỉnh Đắk Nông. 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày 

20/6/2017, Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kế hoạch 

số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt 

cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp 

luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Chỉ đạo Vận động thu hồi vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) huyện báo cáo kết 

quả năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ngày 26/02/2022, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-

BCĐ về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực, ngành, địa 

phương mình quản lý và tổ chức triển khai thực hiện. Riêng Công an huyện tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch số 56/KH-CAH ngày 06/01/2020 về tổng kiểm tra, mở 

đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) theo tinh 

thần chỉ đạo của Bộ Công an tại Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020. 

Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, 

VLN, CCHT đã nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện, từ đó làm chuyển biến rõ rệt trong hành động tham gia 

thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, đặc biệt là phong 

trào giao nộp VK, VLN, CCHT của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các xã, 

thị trấn và trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 

về vũ khí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tính đến nay, đã có 12/12 xã, thị 

trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động thu hồi VK, VLN, CCHT cấp xã và đi vào 

hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước 



 
 

về VK, VLN, CCHT ngay tại cơ sở, đẩy mạnh ý thức chấp hành, tự giác tham 

gia phong trào của người dân. 

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Công tác tuyên truyển, phổ biến pháp luật và vận động thu gom 

VK, VLN, CCHT  

Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn mà nòng cốt 

là lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong 

các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về nội dung của 

Luật Quản lý và sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị 

định số 144/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 

chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

Ngoài ra, còn tuyên truyền về tình hình, các vụ việc có liên quan đến sử 

dụng VK, VLN, CCHT trái phép, đặc biệt là các vụ việc gây hậu quả nghiêm 

trọng về người và tài sản nhằm nâng cao nhận thức cảnh giác, ý thức tích cực 

tham gia phòng ngừa hậu quả, tác hại do vũ khí, vật liệu nổ gây ra. 

Trong công tác tuyên truyền đã có sự chú trọng đổi mới nội dung, hình 

thức như tuyên truyền vận động thông qua nhiều kênh, phương tiện thông tin đại 

chúng, sử dụng các loại tranh ảnh, panô, áp phích, biểu ngữ, phát tờ rơi để tuyên 

truyền; thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, quá trình thực hiện đã tranh thủ người có uy tín đứng ra vận động Nhân 

dân giao nộp VK, VLN, CCHT; phát huy tính tích cực từ các cuộc sinh hoạt 

chính trị thôn, buôn; xác định các trường hợp nghi vấn đang tàng trữ để vận 

động cá biệt họ giao nộp. Đặc biệt như: 

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông đã tích cực phối hợp với 

Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, Đài Phát thanh các xã, thị trấn xây dựng 

và phát sóng 70 lượt tin bài có nội dung tuyên truyền về VK, VLN, CCHT, pháo. 

+ Công an huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 105/KH-

BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an và triển khai có hiệu quả Kế hoạch 

số 46/KH-CAH ngày 15/3/2022 của Công an huyện triển khai thực hiện tuyên 

truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT. Ngoài ra, hằng quý còn xây dựng 

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó lồng 

ghép nội dung tuyên truyền về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Việc tuyên 

truyền đã huy động được đông đảo các lực lượng, sự phối hợp chỉ đạo của các 

cấp ủy chính quyền và tham gia của các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, góp 

phần nâng cao được nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là ở các vùng 

có đông đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc sinh sống. Kết quả đã tổ chức tuyên 

truyền tại các địa bàn trọng điểm về vũ khí như: Khu vực đường dân sinh xã 

Quảng Phú, khu vực Đèo 52 và thôn Phú Tiến, Phú Thịnh xã Đắk Nang, khu 



 
 

vực thôn Quảng Hà xã Nâm N’Đir, thôn Tân Lập xã Nâm Nung… được 15 đợt, 

thu hút 6500 lượt người tham gia. Lập danh sách 23 đối tượng nghi vấn đang 

tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép trên địa bàn huyện. Ngoài ra đã triển khai cho 

Công an các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết đối với từng hộ gia đình không tàng 

trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép; triển khai ký cam kết đối với 79 cơ sở 

sản xuất kinh doanh không mua bán các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, các phế 

liệu vũ khí, phát 1200 tờ rơi tuyên truyền… Kết quả trong năm 2022, Công an 

huyện đã vận động thu hồi 63 khẩu súng tự chế, 14 nòng súng, 01 ống nhòm của 

súng. 

2. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công 

tác bảo quản, sử dụng VK, VLN, CCHT 

Trên địa bàn huyện có 19 cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí, công cụ 

hỗ trợ với số lượng vũ khí quân dụng đang quản lý là 27 và 864 các loại công cụ 

hỗ trợ khác nhau (chưa tính lực lượng Quân sự, xã đội). Công an huyện đã chủ 

động phối hợp phòng PC06 Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trên địa bàn 

huyện, kết quả chưa phát hiện vị phạm. Cơ quan Quân sự huyện đã chủ động tổ 

chức kiểm tra việc bảo quản, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với lực lượng dân 

quân tự vệ, xã đội và các đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý. 

3. Công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi chế tạo, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT 

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò chủ công trong công tác phòng 

ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi chế tạo, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, 

VLN, CCHT, luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công 

an tỉnh, các ngành, đơn vị địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đồng 

thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đi sâu nắm tình hình, phòng ngừa, phát 

hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, 

sử dụng VK, VLN, CCHT. Công an huyện đã lập danh sách các đối tượng nghị 

vấn tàng trữ vũ khí theo các địa bàn để vận động thu gom hoặc xây dựng 

phương án đấu tranh, xử lý theo quy định. Qua đó đã góp phần kiềm chế tình 

hình chế tạo, buôn bán, sử dụng các loại vũ khí. Trong năm 2022, lực lượng 

Công an huyện đã xử phạt hành chính 02 vụ việc, 02 đối tượng việc liên quan 

đến VK, VLN, CCHT, tổng số tiền xử phạt là 12.000.000 đồng. 

Hiện lực lượng Công an huyện đang triển khai thực hiện Kế hoạch cao 

điểm số 104/KH-CAH ngày 03/11/2022 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp 

tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Quý Mão 

2023. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Trong năm qua, công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT tiếp tục 

có những kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn 



 
 

vị, đặc biệt là trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện 

đến cơ sở trong công tác quản lý; công tác tham mưu của các ngành chức năng, 

nhất là của lực lượng Công an luôn được duy trì tốt, kịp thời ban hành các văn 

bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở triển 

khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung, hình thức 

phong phú qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thu hút được đông 

đảo cán bộ và Nhân dân tham gia, từ đó công tác vận động thu gom vũ khí đạt 

hiệu quả cao (nhất là các loại súng tự chế như súng kíp, súng bắn hơi cồn và vật 

liệu nổ quân dụng); công tác bảo quản, sử dụng của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ luôn đảm bảo không phát hiện có 

trường hợp nào lợi dụng để vi phạm; công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi 

phạm luôn được coi trọng; những kết quả này đã góp phần quan trọng trong 

công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt cho việc 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, điều hành hoạt 

động quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT; chưa phát huy thường xuyên công 

tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các mặt 

công tác quản lý tại địa bàn cơ sở mình; công tác tham mưu thực hiện các văn 

bản, kế hoạch, báo cáo… chất lượng còn hạn chế; hiệu quả công tác phát động 

phong trào giao nộp VK, VLN, CCHT, công tác phối hợp nắm tình hình, phát 

hiện đấu tranh xử lý hành vi vi phạm chưa cao, chủ yếu do lực lượng Công an 

thực hiện. 

Công tác phối hợp phổ biến giáo dục phát luật, tuyên truyền về quản lý, 

sử dụng VK, VLN, CCHT của các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị 

trấn là thành viên Ban Chỉ đạo tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện nhưng 

chất lượng chưa cao, việc tổ chức có lúc chưa được thường xuyên. 

Tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn 

huyện vẫn còn những yếu tố phức tạp, khó kiểm soát đặc biệt là trong khu vực 

có đông đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào địa bàn. Đây là nguy cơ dễ 

xảy ra những vụ việc nguy hiểm cho xã hội nếu như đối tượng sử dụng để giải 

quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống. 

2.2. Nguyên nhân 

Một số cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn chưa phát huy 

hết vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng VK, VLN, 

CCHT; trong công tác còn thụ động, lúng túng, chưa thường xuyên quan tâm 

đôn đốc theo thẩm quyền đối với các bộ phận chuyên trách. Trách nhiệm của 

cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo huyện chưa 

cao trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công.  



 
 

Công tác tuyên truyền có lúc còn gặp khó khăn do điều kiện tự nhiên về 

địa hình, giao thông tại các khu vực trọng điểm phức tạp về vũ khí như các khu 

vực vùng sâu, vùng xa, vùng lâm phận có dân di cư tự do sinh sống, nhất là vào 

thời điểm mùa mưa, mặt khác nguồn kinh phí thực hiện còn hạn chế… do đó 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động cũng như triển 

khai các biện pháp công tác khác. 

Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về các loại VK, VLN, CCHT còn 

hạn chế, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số còn phong tục, tập quán cất giữ 

súng săn, súng tự chế để săn bắn do đó tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế 

trên địa bàn chưa được ngăn chặn triệt để. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, 

CCHT trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung thực hiện tốt 

các mặt công tác trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn để nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, 

VLN, CCHT. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức rõ 

pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh và tích cực tham gia phong trào phát hiện, 

giao nộp VK, VLN, CCHT. 

2. Nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Chỉ đạo Vận động thu hồi VK, 

VLN, CCHT cấp xã để chỉ đạo hiệu quả công tác thu gom, xử lý VK, VLN, 

CCHT, nhất là số vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và số vũ khí tự chế 

ngoài xã hội. 

3. Các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp công tác quản lý, 

kiểm tra, phát hiện thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao 

ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về VK, VLN, CCHT. Tiếp tục phối hợp tổ chức vận động 

Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT thu nhặt được hoặc tự chế tạo, tàng trữ, sử 

dụng trái phép để thu gom, xử lý theo đúng quy định; kiên quyết xử lý những tổ 

chức, cá nhân cố tình vi phạm. 

4. Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình 

thức. Thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời công tác sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. Lựa chọn 

những mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu để đề xuất cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể chỉ đạo phổ biến, nhân rộng. Bên cạnh đó kiểm điểm phê bình, đánh 

giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ 



 
 

được phân công, nhất là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện, UBND các xã, 

thị trấn. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí để phục vụ hoạt 

động Ban Chỉ đạo Vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT cấp huyện 

nhằm phục vụ tốt cho công tác triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết, nâng cao 

hiệu quả hoạt động, góp phần vào công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an 

ninh trật tự tại địa phương. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với người tự 

giác giao nộp VK, VLN, CCHT hoặc lực lượng có thành tích xuất sắc trong 

công tác vận động Nhân dân giao nộp, tố giác đối tượng mua bán, tàng trữ, sử 

dụng trái phép VK, VLN, CCHT. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2022 của Ban Chỉ đạo huyện Krông Nô./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Danh 
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