
       UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:           /SVHTTDL-VP
V/v tuyên truyền triển khai thực hiện 

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính 
phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    Hải Dương, ngày      tháng 9 năm 2020

                       Kính gửi: - Trưởng các phòng Quản lý nhà nước;
          - Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch yêu cầu Trưởng các phòng Quản lý nhà nước; Trưởng các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển 
khai thực hiện  một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền tới công chức viên chức Nghị 
định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phòng, chống 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản 
lý của mình. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP được đăng tải tại mục Thông báo 
trên trang thông tin điện tử của Sở (Sovhttdl.haiduong.gov.vn).

2.  Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt bao gồm:

- Nguy cơ, diễn biến, tình hình phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt; thủ đoạn, phương thức hoạt động, tính chất phức tạp, nguy hiểm, tác 
hại của việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biện pháp, kinh nghiệm 
về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…;

3. Các đơn vị, cá nhân thông qua hoạt động của mình khi phát hiện có hành 
vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật 
khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt phải kịp thời thông báo cho lực lượng được 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP hoặc cơ 
quan quân đội và công an, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp trao đổi thông 
tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ 
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phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-
CP và pháp luật có liên quan.
 

N¬i nhËn: 
- Nh trên;
- Công an tỉnh (để tổng hợp báo cáo);
- Lu: VT,VP.

  KT. gi¸m  ®èc
  PHÓ GIÁM ĐỐC

        Nguyễn Thành Trung
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