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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện
các quy ñịnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và ñốt các loại pháo bị cấm
ðể tiếp tục thực hiện Nghị ñịnh số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996; Chỉ thị số
406-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05/CP ngày 11
tháng 01 năm 1997 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 74/2007/Qð-TTg ngày 25 tháng
5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm ngăn chặn kịp thời việc tàng trữ, sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, không ñể tái diễn tình trạng ñốt
pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tý 2008 và các dịp lễ, hội năm 2008,
Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh,
Cục Hải quan tỉnh, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch mở ñợt cao ñiểm về kiểm
tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, việc buôn bán, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng
các loại pháo trái phép và ñồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm. Các sở, ngành có liên
quan chỉ ñạo lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Bộ ñội Biên phòng
tăng cường tập trung kiểm tra trên các khu vực biên giới, hải cảng, bờ biển, các tuyến
giao thông, các ñầu mối thương mại lớn, ở các chợ thuộc phạm vi thành phố và khu
vực nông thôn...ñể phát hiện, xử lý việc vi phạm các quy ñịnh về buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ các loại pháo trái phép, vật liệu nổ, các loại ñồ chơi trẻ em nguy
hiểm bị cấm.
2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, ñoàn thể các cấp có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ñảng viên và nhân dân trên ñịa bàn toàn tỉnh,
nhất là thanh niên, thiếu niêu, học sinh, sinh viên về Nghị ñịnh số 47/CP của Chính
phủ, Chỉ thị số 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05/CP của Chính
phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấm buôn bán, vận chuyển, tàng
trữ, ñốt các loại pháo trái phép, các loại ñồ chơi nguy hiểm bị cấm và Quyết ñịnh số
74/2007/Qð-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn
pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên ñán, một số ngày kỷ niệm của ñất nước, của các ñịa
phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, nhất là trong dịp Tết Nguyên ñán
Mậu Tý 2008.
3. Giám ñốc Công an tỉnh chỉ ñạo Công an thành phố Huế và các huyện tăng
cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm gắn với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm

