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CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 30-11-2017

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/CT-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo,
Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng pháo và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).
Trong những năm qua, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành
phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp
luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; tăng cường các biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, mua,
bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép vẫn diễn ra phức tạp, nhất là
vào dịp Tết Nguyên đán, nguyên nhân chủ yếu là do: tập quán đốt pháo đón giao thừa
vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân; việc sản xuất, mua, bán, vận chuyển pháo mang
lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số thanh thiếu niên có lúc, có nơi chưa
nghiêm; hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi
vi phạm pháp luật ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự có hiệu quả.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ;
Thông tư số 08/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều
của Nghị định 36/CP của Chính phủ; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp
thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/CP, Pháp lệnh số
16/UBTVQH đến các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc
quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/CP, Pháp lệnh số 16/UBTVQH ở cơ sở.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phòng
ngừa, đấu tranh; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan
chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có
cơ hội sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, VK, VLN.

