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Chi Lăng, ngày   18   tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi:  

   - Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 1472/UBND-TP ngày 16/8/2021 của UBND 

huyện về việc quán triệt, triển khai thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh; trên cơ sở Kiến nghị số 32/KN-VKS-P2 ngày 09/8/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị 

các cơ quan thành viên và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tập 

trung vào một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

 Luật Quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2019); Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

 Tuyên truyền về xử lý hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ. Đặc biệt cần nhấn mạnh về hậu quả pháp lý, chế tài nghiêm khắc của pháp 

luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 

(Có tài liệu gợi ý tuyên truyền gửi kèm theo Công văn này và đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của huyện Chi Lăng, trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ 

động soạn thảo đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp với lĩnh vực và 

địa phương mình, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả ) 

 2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến 

 Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến 

phù hợp như:  

 - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm,… 

 - Lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt, ngoại khóa,… 

 - Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền 

thông cơ sở,… 
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 - Tổ chức các phiên tòa giả định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

  - Các hình thức phổ biến phù hợp khác… 

 3. Về việc phối hợp cung cấp thông tin kết quả triển khai thực hiện 

 3.1. Cung cấp thông tin phục vụ tổng hợp báo cáo của UBND huyện trả 

lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi kết quả triển khai 

về Phòng Tư pháp trước ngày 23/8/2021 để kịp thời tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện trả lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.  

 3.2. Cung cấp thông tin định kỳ phục vụ công tác quản lý nhà nước của 

UBND huyện 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cung cấp kết quả triển 

khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ trong các Báo cáo về phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai 

thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp - Cơ quan 

Thường trực của Hội đồng để phối hợp xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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