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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 
Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo (thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP và có 
hiệu lực từ ngày 11/01/2021). Để phát huy kết quả đạt được trong công tác quản 
lý và sử dụng pháo trong những năm qua; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát 
hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 
dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo…bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên 
đán Tân Sửu - 2021 và trong thời gian tiếp theo trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Công an huyện
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác quản 

lý, sử dụng pháo, các hành vi vi phạm và chế tài xử lý vi phạm về pháo để người 
dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành, đặc biệt là 
tuyên truyền để nhân dân phân biệt rõ giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa 
thường, trường hợp nào được kinh doanh, mua bán, sử dụng pháo hoa thường. 

- Tập trung mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo trên địa 
bàn. Tổ chức thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy đối với pháo giao 
nộp theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các biện phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 
chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều 
tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tập trung điều tra, 
truy tố và xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án về quản lý, sử dụng pháo, nhất 
là dịp Tết Nguyên đán hàng năm để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn 
đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm 
tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất 
là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Tham mưu, 
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hướng dẫn, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, sử dụng pháo hoa không nổ 
theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài 
phát thanh huyện và Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP đến mọi tầng 
lớp nhân dân, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, 
sinh viên, các hộ kinh doanh,... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm 
vận động toàn dân giao nộp pháo trên địa bàn huyện.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với, cơ quan quản lý thị trường, 
Công an huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh 
doanh, nắm tình hình, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành 
vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, thuốc pháo, 
đặc biệt lưu ý các hoạt động nhập pháo lậu từ nước ngoài, tỉnh ngoài, huyện 
ngoài vào trong huyện.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng 
tham mưu, đề xuất UBND huyện quyết định đốt pháo hoa nhân dịp lễ, Tết; theo 
dõi, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương xã, thị 
trấn sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm, lễ hội theo quy định của 
pháp luật.

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch đề xuất UBND huyện cấp kinh phí cho các 
cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị định 
137/2020/NĐ-CP. Tham mưu, hướng dẫn việc huy động, sử dụng kinh phí từ 
các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức đốt pháo hoa phục vụ 
nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.  

6. Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban giám hiệu các trường trung học phổ 
thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu sắc Nghị định 137/2020/NĐ-CP về 
quản lý và sử dụng pháo, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tới 
100% giáo viên, bảo vệ, học sinh. Tổ chức ký cho 100% học sinh ký cam kết (có 
xác nhận của phụ huynh) không sản xuất, mua bán, tàng trữ, trao đổi, vận 
chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Xem xét xử lý kỷ luật nghiêm các 
trường hợp giáo viên, học sinh, cán bộ nhà trường vi phạm pháp luật về pháo và 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hạ thi đua các tập thể lớp, nhà trường có học 
sinh vi phạm pháp luật về pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

7. UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn, phân công cụ thể nhiệm vụ 
Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về 
quản lý, sử dụng pháo. Quản lý, giám sát, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị kinh 
doanh, sử dụng pháo hoa đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Công an xã, thị 
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trấn, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ thôn, xóm, khu dân cư phát động mạnh mẽ 
phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động, cam kết chấp hành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng 
pháo. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý 
triệt để các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì Chủ tịch UBND xã, thị 
trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và cấp trên.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, vận 
động thành viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc Nghị định 
137/2020/NĐ-CP; giám sát việc tổ chức thực hiện của các phòng, ban, ngành, 
các cấp trong huyện.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm 
Chỉ thị này, đặc biệt vào dịp cao điểm từ nay đến hết Tết nguyên đán Tân Sửu 
và dịp lễ hội đầu xuân 2021. 

Giao Công an huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tổng 
hợp và định kỳ báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:
- UBND  tỉnh;
- Công an tỉnh;                        
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, 
đoàn thể huyện;                     
 - UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh 
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