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CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 28-12-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 27/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ
V/v tổ chức thực hiện Nghị ñịnh 36/2009/Nð – CP ngày 15/4/2009
của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Nhứng năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh ñã có nhiều cố gắng tập
trung lãnh ñạo, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 406/TTg ngày
08/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 05/CP ngày 11/01/1997 của
Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép
các loại pháo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, bảo vệ môi trường...
Nhằm tiếp tục kiểm soát có hiệu quả hơn nữa việc cấm sản xuất, buôn
bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháp và quản
lý tốt việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháp
hoa, ngày 15/04/2009 Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 36/2009/Nð – CP về
‘Quản lý, sử dụng phảo”. ðể triển khai, thực hiện thống nhất, có hiệu quả Nghị
ñịnh của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân
các cấp, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt những việc sau ñây:
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tổng kết việc
thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị ñịnh 05/CP của
Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép
các loại pháo trên ñịa bàn nhằm ñánh giá ñúng tình hình, kết quả ñạt ñược,
những tồn tại, yếu kém, ñồng thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm ñể
tiếp tục lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị ñịnh 36/2009/Nð
– CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
2. Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị lực
lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp...phải tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị
ñịnh 36/2009/Nð – CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị ñịnh nhằm
thống nhất nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ ñảng viên, trong
học sinh, sinh viên...xác ñịnh rõ ñây là vấn ñề kỷ cương, phép nước phải ñược
thực hiện nghiêm chỉnh ñể ñảm bảo an ninh trật tự; góp phần thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường...
3. Báo Hải Dương, ðài PT – TH tỉnh, ðài truyền thanh các huyện, thành
phố, các phường, xã, thị trấn trong tỉnh tổ chức ñợt tập trung tuyên truyền vận
ñộng nhân dân thực hiện các quy ñịnh về quản lý, sử dụng pháo.
4. Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, củng cố lại Ban chỉ ñạo thực hiện Chỉ
thị 406/TTg trước ñây ñể tiếp tục chỉ ñạo thực hiện nghị ñịnh 36/2009/Nð – CP
về quản lý, sử dụng pháo. ðồng thời chỉ ñạo các lực lượng chức năng thường
xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm.

