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     Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2022 

                                  

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.  

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo nổ trên địa bàn Thành phố; trong thời gian qua các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn toàn Thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp thực 

hiện quản lý, tuyên truyền đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn 

Thủ đô. 

Thời gian tới là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo nổ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn; đặc biệt các 

đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện 

giao thông để hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên 

địa bàn Thành phố. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố cần quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo nổ trong các cơ sở giáo dục. Tích cực đẩy mạnh công tác 

phối, kết hợp giữa các cơ sở giáo dục với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức 

năng để kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và những nguy hiểm, hình thức xử lý 

đối với các hành vi vi phạm. Hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, 

phong phú, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với các đối tượng trong các cơ sở 
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giáo dục; từ đó mọi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu và 

chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo nổ. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong việc 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực này.        

3. Nghiêm cấm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia 

vào các hoạt động sử dụng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

nổ trái với quy định của pháp luật. Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, tuyên truyền vận 

động người dân giao nộp, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo nổ cho cơ quan chức năng thực hiện quản lý, tiêu hủy theo chức năng 

nhiệm vụ.   

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.    

  

          
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

  

 

 

 

 

 Phạm Xuân Tiến    
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