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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất,  

tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên  

tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 
 

 

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6 km, địa hình 

rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân, nhất 

là đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo, trình độ nhận thức và hiểu biết về pháp 

luật còn hạn chế, một số phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn... Những năm qua, 

địa bàn các xã biên giới, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trái phép có nhiều diễn biến 

phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội ở khu vực biên giới. 

Trước tình hình trên, ngày 24/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 120/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán VK, VLN, CCHT trên tuyến biên 

giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020, giao Bộ đội Biên phòng 

chủ trì thực hiện. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, kết quả: đã tuyên truyền, 

vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ cho cán bộ và nhân dân tại 152 bản/16 xã biên giới; khảo sát 

xác minh, lập danh sách 386 hộ ở các bản, xã khu vực biên giới chưa tự giác 

giao nộp; xác minh 109 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí (súng săn) qua biên giới; vận động 55 già 

làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia công tác tuyên truyền; đấu tranh, 

xử lý và tiếp nhận 574 khẩu, 33 nòng súng các loại, 20kg đạn bi, 12kg tiền 

chất thuốc nổ, 1,5kg thuốc nổ, 10m dây cháy chậm, 175 kíp nổ. Phối hợp với 

bạn Lào vận động nhân dân giao nộp 1.112 khẩu súng kíp, 280 khẩu súng cồn, 5 

súng cạc bin, 01 quả lựu đạn, 150 kg đạn bi; phát hiện, bắt giữ 83 vụ/97 đối 

tượng, thu 81 khẩu súng các loại, 02 quả lựu đạn, 211 viên đạn các loại, 02 kg 

thuốc nổ. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn trao 

đổi thông tin, điều tra, xác minh hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển VK, 

VLN, CCHT qua biên giới. 
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Tuy nhiên, phong trào toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT hiệu quả đạt 

được chưa cao; súng săn, súng tự chế cất giấu trong nhân dân vẫn còn nhiều; 

một số trường hợp sử dụng súng đi săn bắn làm chết người; các loại tội phạm, 

đặc biệt là tội phạm ma túy trên biên giới thường sử dụng vũ khí để chống trả 

lực lượng chức năng; tình trạng tàng trữ, sử dụng, mua bán các loại vũ khí trái 

phép qua biên giới vẫn còn xảy ra, chưa được ngăn chặn triệt để… 

Để giải quyết thực trạng tình hình trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

“Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng 

trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất 

liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025” như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng 

lớp nhân dân trong khu vực hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn về hậu quả, 

tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, 

CCHT để mọi người tự giác giao nộp và tích cực phát hiện, tố giác, giúp chính 

quyền và các lực lượng chức năng thu hồi các loại VK, VLN, CCHT. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong 

công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt 

động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT qua biên giới; khắc phục 

những sơ hở, thiếu sót, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sản xuất, mua bán, 

tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép trên địa bàn. 

3. Phát huy hiệu quả vai trò của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng, mua bán VK, VLN, CCHT. 

4. Quá trình thu hồi VK, VLN, CCHT phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, 

kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển 

vũ khí, vật liệu nổ hoặc cố tình không giao nộp. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi 

mặt trong thực hiện kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý VK, 

VLN, CCHT đến từng cơ quan, đơn vị, thôn, bản và đến từng người dân bằng 

nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú thiết thực. 

- Tổ chức phát động phong trào quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới 

tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các họat động sản xuất, mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; tự giác giao nộp VK, 

VLN, CCHT cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng theo quy định. 
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Các văn bản tuyên truyền gồm: 

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 20/6/2012.  

+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017, 

được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2019.  

+ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017. 

+ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về Quy 

chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo 

lực gia đình. 

+ 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, công cụ hỗ trợ. 

+ Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. 

+ Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý VK, VLN và CCHT. 

Phương pháp tuyên truyền 

+ Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phát trên đài phát thanh, truyền hình, 

loa, đài của địa phương để tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định trong 

công tác quản lý VK, VLN, CCHT và đưa tin về tình hình hoạt động của các 

loại tội phạm có liên quan đến VK, VLN, CCHT. 

+ Tổ chức in ấn, lắp đặt các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại các địa điểm 

công cộng như nhà văn hóa bản, các trường học, khu vực tập trung dân cư, trụ 

sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở KVBG và UBND các xã biên giới...  

+ Thông qua các cơ quan, đoàn thể quần chúng, nhà trường để tuyên 

truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh khu vực biên giới 

gương mẫu chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan 

đến VK, VLN, CCHT, phát hiện, giao nộp cho chính quyền và các lực lượng 

chức năng những vũ khí, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép. 

+ Tiếp tục rà soát và tổ chức cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới ký 

cam kết không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK, VLN, CCHT trái phép. 
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+ Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa 

phương, các già làng, trưởng bản, người có uy tín... gặp gỡ những cá nhân, hộ 

gia đình, tổ chức có liên quan để vận động, thuyết phục họ giao nộp VK, VLN, 

CCHT đang tàng trữ, sử dụng trái phép. 

+ Tại khu vực trung tâm xã, các trường học và khu vực đông dân cư bố trí 

đặt các hòm thư tố giác tội phạm, in ấn cấp phát tờ rơi có nội dung kết hợp giữa 

hình ảnh trực quan với thông tin các quy định của pháp luật về quản lý VK, 

VLN, CCHT, chiếu phim phóng sự, video. Phát động quần chúng tham gia tố 

giác các hành vi tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT. 

2. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ 

- Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, tổng hợp xử lý tình hình, 

tập trung khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi các đối tượng thường lợi dụng hoạt 

động mua bán, vận chuyển vũ khí, kịp thời phát hiện đường dây, đối tượng nổi 

lên, đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, 

sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT để tổ chức vận động giao nộp hoặc đấu 

tranh, xử lý. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền 

địa phương ở nội, ngoại biên tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện, hàng hóa ra vào địa bàn, đường mòn, lối mở qua lại biên giới, khu 

vực giáp ranh địa bàn nội địa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt 

động mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT qua biên giới vào nội địa. 

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra địa 

bàn, nắm tình hình toàn diện, có chiều sâu về hoạt động sản xuất, mua bán, tàng 

trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT tại địa bàn. Trong đó, tập trung làm tốt 

các nội dung: 

- Tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh sách những tổ chức, cá nhân, các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh súng săn, súng tự chế, cụ thể:  

+ Danh sách những cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng VK, 

VLN, CCHT; thống kê từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

+ Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghi vấn còn tàng trữ, sử dụng 

VK, VLN, CCHT trái phép; thống kê từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

- Tiến hành phân loại, đánh giá để đề ra các biện pháp cụ thể cho từng đối 

tượng như:  

+ Những tổ chức, cá nhân có nghi vấn còn sản xuất, tàng trữ, sử dụng súng 

săn, súng tự chế, đạn súng săn thì vận động, yêu cầu họ không sản xuất, không 

tàng trữ, sử dụng và tự giác giao nộp theo quy định.  
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+ Những trường hợp có thông tin, tài liệu về kinh doanh, sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép phải tổ chức điều tra, xác minh làm rõ và xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

- Tiến hành đánh giá thực trạng công tác quản lý VK, VLN, CCHT ở tất cả 

các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, 

thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT đang sử dụng trái phép, không rõ nguồn gốc 

hoặc trang bị không đúng đối tượng. 

- Lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan, đơn vị được trang bị VK, VLN, CCHT có trách 

nhiệm rà soát lại việc trang bị cụ thể cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn để thu hồi 

những VK, VLN, CCHT trang bị không đúng đối tượng quy định. 

3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý 

- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm số hộ gia đình, số đối tượng trong 

địa bàn có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, 

CCHT; đối tượng từ địa bàn khác đến địa bàn có nghi vấn móc nối, lôi kéo mua 

bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT trái phép, để vận động thu hồi và đấu tranh 

ngăn chặn. 

- Kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm những trường hợp sản xuất, mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. 

- Đối với những trường hợp trong danh sách đã được tuyên truyền, vận 

động, giáo dục nhưng không tự giác giao nộp, cố tình không chấp hành thì tùy 

theo mức độ vi phạm để đưa ra kiểm điểm trước nhân dân, vận động giao nộp 

hoặc bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Đối với những đường dây, đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển VK, 

VLN, CCHT thì tiến hành lập án, hoặc lập kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, 

ngăn chặn, xử lý. 

4. Tiếp tục triển khai các tổ công tác tiếp nhận VK, VLN, CCHT 

Kiện toàn và duy trì các tổ công tác tiếp nhận VK, VLN, CCHT của nhân dân 

giao nộp, thành phần gồm các lực lượng: đồn Biên phòng, Công an, Quân sự, lãnh 

đạo UBND, UBMTTQ các xã biên giới, do đồng chí chỉ huy đồn Biên phòng làm tổ 

trưởng. 

Nhiệm vụ của các tổ: 

- Làm thủ tục tiếp nhận VK, VLN, CCHT do tổ chức, cá nhân giao nộp 

theo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật. 

- Tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn và bàn giao VK, VLN, CCHT cho 

các đồn Biên phòng cất giữ và xử lý. 
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- Làm tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác của nhân dân để có biện pháp 

vận động giao nộp, xử lý những người cố tình không giao nộp. 

- Trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoạt động động sản xuất, mua 

bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT thì phải tập trung 

điều tra, xác minh, kết luận và đề xuất phương án đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp kết quả báo cáo. 

- Phân loại xử lý: Đối với VK, VLN, CCHT các tổ thu được, Bộ đội Biên 

phòng (Cơ quan thường trực) cần phân loại và báo cáo, tham mưu cho UBND 

tỉnh xử lý theo hướng: 

+ Các loại vật liệu nổ, bom, mìn, thuốc phóng, lựu đạn bàn giao cho cơ 

quan Quân sự địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư 03/1998/TTLT-CA-QP 

ngày 17/8/1998. 

+ Đối với các loại vũ khí quân dụng, súng thể thao, công cụ hỗ trợ, súng 

săn, súng tự chế, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm... Kết thúc kế hoạch, BĐBP 

thống kê báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định. 

5. Tăng cường công tác phối hợp và hợp tác Quốc tế  

- Công tác phối hợp 

Quá trình thực hiện kế hoạch, các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân 

sự, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải thường xuyên phối hợp 

chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu đặt ra của kế hoạch. 

- Công tác hợp tác Quốc tế 

+ Tổ chức duy trì giao ban giữa các huyện, xã biên giới của hai tỉnh Thanh 

Hóa - Hủa Phăn để nắm, trao đổi thông tin, tình hình tội phạm có liên quan đến 

hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT. 

+ Các lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn/Lào để trao đổi thông tin, tình hình có liên 

quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, 

CCHT trên địa bàn các xã, bản giáp biên giới; phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép VK, VLN, 

CCHT; xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh, ngăn chặn các đường 

dây, đối tượng mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT qua biên giới. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Là Cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này; kiểm tra, 

đôn đốc các ngành và chính quyền địa phương có liên quan thực hiện kế hoạch. 
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- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương và các lực lượng bảo vệ biên 

giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực 

hiện. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ 

chức sơ kết, tổng kết kế hoạch. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch. 

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước lập dự toán kinh phí thực 

hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 5 huyện biên giới phối hợp với 

các phòng nghiệp vụ, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền - BĐBP tỉnh 

và chính quyền địa phương tham gia thực hiện kế hoạch.  

- Phối hợp với BĐBP tỉnh và Công an tỉnh Hủa Phăn/Lào thực hiện quy 

chế phối hợp 3 lực lượng trong đấu tranh PCTP nói chung và tội phạm mua bán, 

vận chuyển VK, VLN, CCHT qua biên giới nói riêng, góp phần ổn định ANBG 

quốc gia và giữ gìn TTATXH ở địa bàn hai bên biên giới. 

- Cử lực lượng tham gia các tổ công tác thực hiện kế hoạch. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới quản lý chặt chẽ các loại 

VK, VLN, CCHT được trang bị, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác 

quản lý, bảo quản, trang bị, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT của các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc.  

Cử cán bộ tiếp nhận, phân loại, xử lý các loại VLN, bom, mìn, thuốc 

phóng, lựu đạn theo quy định. 

4. Sở Tài chính 

Căn cứ vào Nghị quyết 122/2020/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2020 để thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện Kế 

hoạch trong năm 2021 và giai đoạn 2022- 2025. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT được 

trang bị. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản trang bị, sử 

dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

phối hợp lực lượng Biên phòng nắm số lượng súng săn, súng tự chế đang tàng 

trữ trong nhân dân ở khu vực, địa bàn các xã biên giới, các cơ sở sản xuất súng 
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săn để vận động nhân dân tự giác giao nộp và không sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

trái phép VK, VLN, CCHT. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa 

- Phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện tốt việc đưa tin, tuyên truyền 

sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là địa bàn 16 xã biên giới để nhân dân 

hiểu được tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT. 

- Tăng số lượng, chất lượng bài viết và thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT. 

7. Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa 

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân giao nộp VK, 

VLN, CCHT. 

8. UBND các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, 

Lang Chánh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm sát với tình hình thực tế ở địa 

phương; tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân ở các xã 

biên giới không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái 

phép, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT; chấp hành tốt các quy định của địa 

phương và pháp luật Nhà nước. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng, các ngành liên quan, các xã biên giới quản 

lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn và phối 

hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các 

hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý và hợp tác với các lực lượng chức năng của Bạn/Lào tuyên 

truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển VK, 

VLN, CCHT qua biên giới. 

IV. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN   

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch: từ nguồn ngân sách địa phương. 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025. 

3. Địa bàn: Kế hoạch này được triển khai thực hiện trên địa bàn 16 xã biên 

giới đất liền thuộc các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, 

Mường Lát - tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và 33 bản ngoại biên đối diện thuộc 

các Cụm Pa Háng, Huối Hiềng - huyện Xốp Bâu; Cụm Mường Xôi, Cụm Nậm Ngà 

- huyện Viêng Xay; Cụm Ca Son - huyện Sầm Tớ - tỉnh Hủa Phăn (Lào). 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, giao Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch cụ 

thể để triển khai thực hiện hàng năm; phối hợp với UBND các huyện biên giới, 

các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện trước 

ngày 30 tháng 12 hàng năm; tổ chức tổng kết Kế hoạch vào tháng 12 năm 2025. 

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc 

các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, số 

12 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) để kịp thời chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh BĐBP;  
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, địa phương trong Kế hoạch; 
- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

CHỦ TỊCH 
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