
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND     Tuyên Quang, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ,  

công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Tuyên Quang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 

20/6/2017;  

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 6690/TTr-CAT-

QLHC ngày 26/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng ban: 

- Giám đốc Công an tỉnh: Phó Trưởng ban Thường trực. 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

3. Ủy viên: 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giám đốc Sở Công thương. 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
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- Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự, 

an toàn xã hội. 

- Mời tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

Điều 3. Công an tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách 

nhiệm tham mưu với Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Điều 2 Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Công an tỉnh; 

- Như Điều 4;  

- Phó CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC (Ng).  

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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