
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /PVHTT Bắc Sơn, ngày    tháng 01 năm 2022 
V/v tuyên truyền phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo gắn 

với thực hiện quy định về quản 

lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ  

hỗ trợ năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 06/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo huyện Bắc Sơn về phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý, vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn đề nghị Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai tuyên 

truyền như sau: 

 1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Vận động quần chúng Nhân dân tự 

giác chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực phối hợp tham gia đấu tranh 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và phòng tránh các tai nạn, thương tích do pháo, VK, 

VLN, CCHT gây ra. 

 - Tăng cường tuyên truyền gắn với vận động Nhân dân tự giác giao nộp 

VK, VLN, CCHT; nhất là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. 

 - Đưa các tin, bài phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT nhất là thời gian trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm dần và các lễ hội Xuân, Tết Thanh minh năm 2022. 

Kịp thời nêu gương các tập thể cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống 

các hành vi sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Xây dựng chương trình tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; biên tập tin, 

bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, của xã, Trang thông 

tin điện tử của đơn vị, địa phương; tuyên truyền qua mang xã hội,… 



 - Tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, 

áp phích... tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư.  

 - Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và 

các buổi sinh hoạt chung tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền hiệu quả và báo 

cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an huyện; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 
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