
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:            /UBND-KSTTHCNC 

V/v tổ chức ký cam kết 

về quản lý, sử dụng pháo 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

                Kính gửi: 

                               - Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

                               - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                                  

 Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 

31/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Để tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh theo đúng 

quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội 

dung công việc sau: 

 1. Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép 

trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, yêu cầu Trưởng 

các ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã ký cam kết với Chủ tịch 

UBND cấp huyện về việc không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, 

sử dụng pháo trái phép trên địa bàn. 

 UBND tỉnh gửi mẫu Bản cam kết để Giám đốc các sở; Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện (không phân công cấp phó 

ký thay). Bản cam kết của Giám đốc các sở; Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

Chủ tịch UBND cấp huyện với Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Chủ tịch UBND tỉnh 

(qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh), trước 

ngày 25/01/2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (để BC); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

 

 

 

                                                                                   Đỗ Minh Tuấn  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                        …………, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

                                               BẢN CAM KẾT 

 

                             Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh (huyện…) 

     Tôi tên là: ……………………………. 

 Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện (xã…) 

 

Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng pháo và Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31/12/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị định số 137; với 

chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin cam kết thực hiện những quy định sau: 

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện có hiệu 

quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng pháo và Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật đến các tầng lớp nhân dân 

biết, nghiêm túc chấp hành.  

2. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn 

triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 

ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử 

dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm và pháo 

dưới mọi hình thức. 

3. Chỉ đạo, tổ chức quyết liệt việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, học sinh, sinh viên các trường, các đối tượng có tiền án, tiền sự phải ký 

cam kết về việc không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái 

phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm và pháo. 

4. Không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo 

trái phép trên địa bàn, nhất là trong Đêm giao thừa. 

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, tôi xin chịu trách nhiệm trước cấp 

trên./.  

                                                                                  NGƯỜI CAM KẾT 

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                               

 

Mẫu bản cam kết của Chủ tịch UBND cấp huyện (với Chủ tịch UBND tỉnh) và Chủ 

tịch UBND cấp xã (với Chủ tịch UBND cấp huyện) (không phân công cấp phó ký thay) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                     …………, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

                                                BẢN CAM KẾT 

 

                             Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh (huyện)                             

 

 Tôi tên là: ……………………………. 

 Chức vụ: Giám đốc sở (Trưởng phòng)……………….. 

 

Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng pháo và Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31/12/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị định số 137; với 

chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin cam kết thực hiện những quy định sau: 

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 

số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo 

và Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND về triển khai 

thực hiện Nghị định số 137 trên lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi phụ trách. 

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng, 

phòng chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi 

nguy hiểm và pháo cho cán bộ, công nhân viên thuộc phạm vi quản lý biết, chấp 

hành nghiêm túc. 

3. Phối hợp với lực lượng Công an tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu 

tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi 

nguy hiểm và pháo trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái 

phép trên lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi phụ trách, nhất là trong Đêm giao thừa. 

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, tôi xin chịu trách nhiệm trước cấp 

trên cấp trên./.  

 

                                                                              NGƯỜI CAM KẾT 

                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                               

 

Mẫu cam kết của Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng 

các ban, ngành cấp huyện với Chủ tịch UBND cấp huyện (không phân công cấp phó ký thay) 
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