
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-THNC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

            V/v triển khai thực hiện  

       Nghị định số 137/2020/NĐ-CP  

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo 
    

                                Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành; 

     - UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 27/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về 

quản lý, sử dụng pháo (viết tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đấu 

tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (viết goṇ là các cơ 

quan, đơn vị) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Công an tỉnh chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, chú 

trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, 

thực hiện các nội dung, quy định mới, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi 

phạm pháp luật về pháo. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng 

pháo theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

pháo. Là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và đào 

tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường công tác 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP, đặc biệt là các quy định mới đến Nhân dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học 

sinh, sinh viên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm và thực 

hiện. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục 

Quản lý thị trường tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an 

tỉnh có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm 

soát tại các cửa khẩu, đường mòn, khu vực biên giới; ngăn chặn có hiệu quả các loại 

pháo, thuốc pháo nhập lậu vào nội địa. Đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất 

khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo. 
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4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị nhân lực, thiết bị, 

phương tiện kỹ thuật và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bắn pháo hoa 

nổ theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP bảo đảm an toàn, phòng 

chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc 

quản lý, bảo quản, tiêu hủy các loại pháo do Trung Quốc sản xuất. 

5. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phân bổ kinh phí hỗ 

trợ công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về 

pháo và bảo đảm cho việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các cơ quan, 

đơn vị theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội phối hợp, tổ chức tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; tham gia vận động đoàn viên, hội viên, Nhân 

dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng pháo. 

7. Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc; kiện toàn Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác 

tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. 

Địa phương, đơn vị nào buông lỏng quản lý, chỉ đạo, không kiên quyết 

ngăn chặn, để xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Uỷ ban 

nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để đươc̣ hướng dẫn thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy;              

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh 

Các phòng: KT, KGVX, THNC, TH-CB; 

- Lưu VT, THNC (NTT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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