
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /PVHTT Bắc Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v tuyên truyền phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy 

định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 36/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp tục huy động sức mạnh 

của các lực lượng và quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, nắm bắt thông 

tin, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về những quy định của 

Nghị định.  

- Tuyên truyền công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

công tác phòng chống các sai phạm về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, răn đe tội 

phạm... trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao tác dụng giáo dục 

phòng ngừa và ý thức chấp hành của Nhân dân. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động.  

- Biên tập, in sao tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin 

bài tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của huyện của xã, Trang thông 

tin điện tử của đơn vị, địa phương và các phương tiên thông tin địa chúng; tuyên 

truyền qua internet và mạng xã hội facebook, zalo,... 
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- Tuyên truyền qua các hội nghị của cơ quan đơn vị; tuyên truyền qua các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các thiết cơ sở. 

 Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông 

tin khi có yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

Dương Hồng Hạnh 
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