
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  Số:          /UBND-TP 

V/v Tăng cường tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thực hiện nghiêm 

về quản lý, sử dụng pháo nổ. 

 Như Thanh, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn       

vị, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Nghị định số 137/2020/NĐ - CP có hiệu lực ngày 11/01/2021, khi Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, đây cũng là thời điểm các đối tượng 

sử dụng nhiều thủ đoạn để  buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái 

phép. Để Nghị định số 137/2020/NĐ - CP được thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của ngành, địa phương 

cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đồng thời động viên, yêu cầu 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần gương mẫu, 

chủ động tuyên truyền tới người thân và Nhân dân nơi cư trú đảm bảo thực hiện 

đúng, đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định 

137/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao ý thức chấp hành của Nhân 

dân trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, không sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo mà 

pháp luật không cho phép. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền trong học sinh thực hiện nghiêm 

chỉnh Nghị định số 137/22020/NĐ-CP của Chính phủ  tổ chức cho học sinh 

cam  ết  h ng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc 

pháo trái phép. 
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 4. Tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung Nghị định 

số137/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính, vi phạm hình sự liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ và sử dụng trái pháp các loại pháo, thuốc nổ trên hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở vào các khung giờ phù hợp để người dân theo dõi.  

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung C ng văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên  

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu:  VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Ngọc Hoa 
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