
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BĂC SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 990 /UBND-PVHTT Bắc Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2019 
V/v  phòng, chống hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

“bóng cười” trái pháp luật 

trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 1088/UBND-KGVX ngày 16/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng, chống hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng “bóng cười” trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn 

thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

 1. Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến về tác hại của việc sử dụng “bóng cười”; hoạt động sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh “bóng cười”. Xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người dân, 

đặc biệt là cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đối tượng là 

thanh, thiếu niên, học sinh; 

- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác 

nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các cơ sở có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng “bóng cười” để chủ động trong 

công tác phòng ngừa, xử lý; 

- Tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về 

an ninh trật tự, các địa điểm kinh doanh cà phê, quán karaoke, điểm vui chơi, 

giải trí có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng “bóng cười”; 

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, 

đấu tranh với hoạt động mua, bán “bóng cười”, nhất là trên các trang mạng xã 

hội; không để tình trạng sử dụng “bóng cười” trái pháp luật diễn ra, gây hậu quả 

xấu cho xã hội. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng “bóng cười” và chế tài xử lý đối với 

hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng “bóng cười” trái pháp 

luật; 

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt 

động mua, bán “bóng cười” trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn 

chặn hoạt động sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng “bóng 

cười” trong hoạt động du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke,… 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 6 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất, sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng khí N2O bơm vào bóng bay, đồng thời xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiến nghị Sở Công thương có 

văn bản hướng dẫn, quy định việc quản lý, kinh doanh; kiểm tra, giám sát các tổ 

chức, cá nhân khi sử dụng khí N2O và các hóa chất tương tự để hạn chế tình 

trạng sử dụng các chất này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

cho học sinh và phụ huynh về tác hại của việc sử dụng “bóng cười” để cảnh báo, 

phòng ngừa việc sử dụng; kết hợp tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham 

gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng “bóng cười”. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về tác hại đối 

với sức khỏe của việc sử dụng “bóng cười” và hướng dẫn sử dụng khí N2O trong 

các cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận biết tác hại và hậu 

quả của việc sử dụng “bóng cười” đối với sức khỏe con người, từ đó có biện 

pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình tuyệt đối không 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng “bóng cười”; 

- Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm tại cơ quan, đơn vị; 
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- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn 

vị tích cực xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, không có tệ nạn xã hội. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về hậu quả, tác hại từ việc sản xuất, vận 

chuyển, tàng trữ, kinh doanh, sử dụng “bóng cười” trái pháp luật; 

- Vận động Nhân dân tích cực tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến 

hoạt động sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng “bóng cười” 

trên địa bàn gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; 

- Thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động để thu hút thanh, 

thiếu niên và học sinh tham gia, tạo các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu 

niên. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện  

Tăng cường tuyên truyền về tác hại do “bóng cười” gây ra tới hội viên, 

đoàn viên và người dân. Vận động Nhân dân, nhất là các thanh, thiếu niên, học 

sinh không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng “bóng 

cười” trái pháp luật. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vấn đề vướng mắc phát sinh hoặc vượt quá thẩm quyền đề nghị báo cáo UBND 

huyện (qua Công an huyện) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 
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