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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 265 /STTTT-TTBCXB

Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2019

V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện
công tác tuyên truyền về quản lý,
sử dụng pháo

Kính gửi: Công an tỉnh.
Theo tinh thần Công văn số 759/CAT-PC06 ngày 21/3/2019 của Công an
tỉnh về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2019 của
Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả
thực hiện như sau:
1. Công tác triển khai
Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về
quản lý sử dụng pháo và chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng năm, Sở Thông tin và
Truyền thông có văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí
của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh triển khai công tác tuyên
truyền quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, cụ thể như: Công văn
số 958/STTTT-BCXB ngày 18/11/2013 về việc tiếp tục tuyên truyền thực hiện
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo...
Từ năm 2012 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số
36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo thường
xuyên gắn liền với công tác tuyên truyền Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), có hiệu
lực từ ngày 01/01/2012, điển hình như: Công văn số 135 /STTTT-BCXB ngày
09/3/2015 về việc tuyên truyền công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT;
691/STTTT-TTBCXB - 17/9/2018 về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền công
tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo... Trong đó chú trọng tuyên truyền,
phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, pháo và vận động nhân dân giao nộp
VK, VLN, CCHT và pháo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông luôn
quan tâm đến công tác tuyên truyền đảm bảo tình hình an ninh trật tự gắn với
công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ và công tác quản lý, sử dụng vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cụ thể như Công văn số 80/STTTT-TTBCXB
ngày 24/1/2019 về việc tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, sử dụng vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cần

bảo đảm an toàn khi tham gia lễ hội bắn pháo hoa vào các dịp Lễ, Tết trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
Ngoài ra, tại một số cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy,
Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức định hướng nội
dung thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí để góp phần thông tin tuyên
truyền vận động nhân dân trong tỉnh thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng
pháo, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong tỉnh.
2. Kết quả thực hiện
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, bám sát nội dung
chỉ đạo của UBND tỉnh và định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền
thông có kế hoạch phối hợp với sở, ngành có liên quan tăng thời lượng phát sóng, số
lượng bài viết, mở rộng và nâng cao chất lượng tuyên truyền các chương trình,
chuyên trang, chuyên mục về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo...
- Phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền như cổ động trực quan,
bản tin, trên sóng truyền thanh, truyền hình; đồng thời tham mưu UBND các huyện,
thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Trạm truyền thanh cơ sở đẩy mạnh
tuyên truyền phổ biến các nội dung về quản lý sử dụng pháo và quản lý VK, VLN,
CCHT. Qua đó, góp phần trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm
nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, kịp thời phát hiện và tham gia tố giác các
hành vi vi phạm phát luật.
3. Nhận xét chung
Nhìn chung, các cơ quan Báo, Đài, các đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng
pháo và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm giúp toàn dân
hiểu rõ về hậu quả, tác hại, không tham gia sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển,
sử dụng trái phép.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn với
các hành vi vi phạm của các đối tượng đã khai thác các trang mạng để kêu gọi tụ tập
hoạt động phản đối và nghiên cứu tìm công thức, phương tiện, hóa chất trên địa bàn
như: Vật liệu chế súng bắn đạn vi hơi cồn, lưu huỳnh, TNC04, phân Urê,... mua để
chế tạo vũ khí, vật liệu nổ phục vụ cho mục đích gây rối chống phá chính quyền và
các hoạt động vi phạm pháp luật khác
4. Nhiệm vụ trong thời gian tới
Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản
lý, sử dụng pháo. Quan tâm đúng mức về công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên
truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh
đối với quản lý sử dụng pháo, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về VK,

VLN, CCHT.
Trên đây là tổng kết 10 năm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quản lý
và sửa dụng pháo của Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công an tỉnh tổng hợp báo
cáo chung./.
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