
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 978 /VHTT-TTCS 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Quản lý, 

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

trên Đài truyền thanh cơ sở  

Nha Trang, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 5636/BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận 

động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thành phố về việc tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên Đài truyền thanh như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo bài 

tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập, thu âm, cán bộ phụ trách 

Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-

Truyen-thanh để tải nội dung tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động nhân dân 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền từ ngày 10/8/2020 

đến ngày 15/8/2020; giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.  

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Công an thành phố; 
- Trưởng phòng; 
- Bình ( Thu âm) và đưa lên Trang Thông tin ; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

(Kèm theo Công văn số 978 /VHTT-TTCS ngày 05/8/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể Nhân dân thành phố. 

 

Để phòng, chống hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an 

ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố trích đọc một số điều tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 20/6/2017, cụ thể như sau: 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

2. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đúng thẩm quyền, đối 

tượng và bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Người quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. 

4. Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh, quyết định 

của mình. 

5. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo 

đảm đúng mục đích, đúng quy định, hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và 

môi trường. 

6. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, trang bị, mang, xuất khẩu, 

nhập khẩu, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận. 

7. Vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ không còn nhu 

cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được thu 

hồi, thanh lý hoặc tiêu hủy. 

8. Vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và các loại giấy 

phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ bị mất phải được kịp thời báo 

cáo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

9. Vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải được thử 

nghiệm, kiểm định, đánh giá và đăng ký theo quy định của pháp luật về quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi được phép sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng tại Việt Nam. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ 
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1. Cá nhân sở hữu vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ , trừ vũ khí thô sơ là 

hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. 

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, 

vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công 

cụ hỗ trợ. 

3. Mang trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi 

cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. 

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, 

sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ được giao. 

6. Giao vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. 

7. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, 

vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp 

vũ khí, công cụ hỗ trợ; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, 

thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. 

8. Vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. 

9. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho 

thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy 

chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

10. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, 

cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

11. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế 

tạo, sản xuất, sửa chữa hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công 

cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức. 

12. Che giấu, không tố giác, giúp người khác chế tạo, sản xuất, mang, 

mua bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái 

phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

13. Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

14. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu 

hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ 

khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

Điều 64. Tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
1. Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom bao gồm: các loại 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Luật này; phế liệu, 

phế phẩm, phụ kiện của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chất nổ từ bom, mìn, 

lựu đạn, đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi. 

2. Các trường hợp tiếp nhận, thu gom bao gồm: 
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a) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân không 

được trang bị hoặc sở hữu theo quy định của pháp luật; 

b) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có liên quan đến vụ án đã được cơ 

quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ do cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ; 

c) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, cá nhân phát 

hiện nhưng không xác định được cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản 

lý hoặc sở hữu; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau chiến tranh còn tồn tại ở 

ngoài xã hội. 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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