
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /SNN-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

            V/v triển khai thực hiện  

       Nghị định số 137/2020/NĐ-CP  

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo 
    

                                Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

      

Thực hiện Công văn số 1658/UBND-HTNC ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng pháo. Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

Căn cứ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, 

sử dụng pháo. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm 

soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử 

dụng pháo, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị nào buông lỏng quản lý, chỉ đạo, không kiên 

quyết ngăn chặn, để xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở theo quy định. 

(Gửi kèm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trên hệ thống VNPT-iOffice) 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;              

- Lưu VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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