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 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Ngày 10/12/2020, Sở Y tế tỉnh Gia Lai nhận được Văn bản số 27/HĐ ngày 

10/12/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tuyên 

truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng pháo.  

Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về 

quản lý, sử dụng pháo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 137), có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định số 137 quy định về quản lý, sử 

dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến 

quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. 

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, ổn định tình hình an ninh, trật tự 

trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị trực thuộc:  

1. Tích cực tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân biết, hiểu các quy định cơ bản của 

pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-

CP với hình thức phù hợp.  

2. Tham khảo các tài liệu pháp luật liên quan do các bộ, ngành biên soạn, 

phát hành, đăng tải trên các Cổng/Trang thông tin điện tử và Đề cương giới thiệu 

một số quy định mới của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo do Sở Tư pháp biên 

soạn (Đính kèm văn bản). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bệnh viện Đại học Y Dược HAGL; 

- Bệnh viện mắt Cao Nguyên; 

- Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai; 

- Đăng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Hà Nam 
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