
UBND TỈNH HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VHTT Tràng Định, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v 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 

 

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 tỉnh Lạng Sơn 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 

đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2021 của Ban của Ban chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn gửi kèm trên iOffice. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

tuyên truyền các nội dung nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các Ban, ngành, đoàn thể huyện (p/h); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VHTT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
Lục Thị Phương 
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