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CÔNG BÁO/Số 29/Ngày 05-4-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI
Số: 05/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
La Gi, ngày 02 tháng 02 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP
ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của
Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ
và đốt các loại pháo
Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí,
vật liệu nổ và đốt các loại pháo nổ ở một số địa phương trên cả nước tiếp tục diễn
biến phức tạp. Trên địa bàn thị xã, trong năm qua, các lực lượng kiểm tra thu giữ và
vận động nhân dân phát hiện giao nộp 02 khẩu súng M72, 04 đầu đạn 84 ly, 01 đầu
đạn 105 ly, 02 đầu đạn M72, 05 quả lựu đạn, 01 quả bom.
Để tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ, Chỉ
thị số 22/CT-UBND ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về vận động toàn
dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994
của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các
loại pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 sắp đến. Chủ tịch UBND
thị xã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các
phường, xã tổ chức thực hiện tốt những công việc cụ thể sau đây:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã
xây dựng kế hoạch phối hợp với UBMTTQVN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến
binh mở đợt tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, nhân dân, học sinh hiểu biết và
thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP của Chính phủ; Chỉ thị số 406/TTg của Thủ
tướng Chính phủ. UBND các phường, xã mở đợt tuyên truyền phổ biến sâu rộng
trong các tầng lớp nhân dân, ở tất cả các địa bàn, nhất là số lao động biển, buôn bán
và học sinh hiểu biết nội dung Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 22 ngày
02/6/2005 của UBND tỉnh về vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ; Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển,
buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo nổ, để từng người dân cam kết thực hiện
nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.
2. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn 456, Đội Quản lý thị trường số 3,
Trạm Kiểm ngư chỉ đạo công an các phường, xã; phường đội, xã đội, dân quân tự vệ,
dân phòng, thanh niên xung kích; trạm kiểm soát, đội công tác bộ đội biên phòng; tổ
công tác quản lý thị trường, kiểm ngư tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm

