
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Gia Lai, ngày     tháng  3   năm 2023 

            

          
KẾ HOẠCH 

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý,  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCA-C06, ngày 02/02/2023 của Bộ Công 

an về việc Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14, ngày 20/6/2017 và Luật 

sửa đổi, bổ sung số 50/2019/QH14, ngày 25/11/2019, sau đây viết gọn là Luật). 
Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố quán triệt thực hiện cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai, thực hiện Luật quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát 

hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất sửa đổi các 

văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế. 

1.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết trong lĩnh vực quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo các Nghị quyết, quyết định, đề án 

của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

1.3. Thông qua tổng kết thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để 

cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, toàn diện về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần phục vụ có hiệu quả việc nghiên cứu, xây 

dựng Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

2. Yêu cầu 

2.1. Việc tổng kết triển khai, thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện; bảo đảm đúng mục 

đích và tiến độ đề ra.  

2.2. Bám sát đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; tập trung 

phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đề 

xuất giải pháp cụ thể sửa đổi, bổ sung Luật. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Phạm vi tổng kết 

1.1. Phạm vi tổng kết Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực 

hiện trên phạm vi toàn tỉnh tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố. 
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1.2. Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ ngày 01/07/2018 

đến ngày 31/01/2023. 

 2. Nội dung báo cáo tổng kết 

 2.1. Đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác triển khai thực hiện Luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 2.2. Công tác triển khai: Công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn triển 

khai, thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2.3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

a) Trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ 

và công cụ hỗ trợ. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

c) Công tác đăng ký, cấp giấy phép, giấy xác nhận; đào tạo, huấn luyện, cấp 

giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

d) Thực hiện cải cách hành chính trong công tác đăng ký, quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

e) Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh 

lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

g) Kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

h) Những bài học kinh nghiệm. 

2.4. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan và các giải pháp tổ chức hiện. 

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện trong thời gian tới.   

(Có đề cương báo cáo tổng kết và phụ lục thống kê kèm theo) 

 3 Hình thức tổng kết 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố lựa chọn hình thức tổng kết Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

cho phù hợp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức tổng kết Luật theo các nội dung của Kế hoạch này và gửi kết quả tổng kết 

về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH số 09 Lý Thái Tổ, thành 

phố Pleiku) trước ngày 20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an. 

 2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả để xây dựng báo 

cáo tổng kết chung về việc triển khai, thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trao đổi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, 
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qua Đ/c Trung tá Lê Hoàng Nguyên, Đội trưởng: 0914.518.089, Đ/c Nguyễn 

Minh Sáng - Cán bộ: 0988370084) để phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Viện KSND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Hải Long 
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