
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Till XA CIJA LO Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

S: /KH-UBND-CATX Cia Lô, ngày tháng 9 nàm 2021 

KE HO3CH 
Phông, chông các hành vi vi phm ye pháo trtró'c, trong 

và sau tét Nguyen dan Nhãm Dan nãm 2022 trên dja bàn thi xã Cira Lô 

Thrchin K hoach s 524/KH-UBND ngày 16/9/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An ye phông, chông các hành vi vi phm v pháo trilóc, trong và sau tt 
Nguyen dan Nhâm Dan näm 2022, UBND thj xã Cfra Là ban hành K hoch trin 
khai thu'c hiên nhu sau: 

I. MJC IJICH, YEU CAU 
1. Chü dng trin khai sam, dng b, quyt lit các giái pháp nhm huy 

dông sirc mnh cüa cà h thông chInh trj và toân dan tham gia phông ngüa, phát 
hiên, dâu tranh, ngän chn và xi:r 1 nghiêm các hành vi nhp 1.u, san xuât, buôn 
ban, tang trü, si:r diing trái phép các loai pháo gn vâi cong tác phông, chng djch 
Covid- 19, gop phân dam báo an ninh trt t1r phic vi nhân dan vui Têt, don xuân 
Nhâm Dan nãm 2022 an toàn, lành mnh. 

2. Thông qua vic thirc hin Kê hoch, kjp thai phát hin, chn chinh nhung 
so ha, thiêu sot trong cong tác quán 1 Nhà nuac ye pháo. 

3. Các phông, ban, t chtrc, doàn th cp thj xã; UBND các phumg tp 
trung chi dto thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua các nhim vii duçic giao. Phân dâu 
lam giâm tôi da hot dng nhâp lu, san xuât, mua ban, vn chuyên, tang tri, sir 
dçing trái phép các 1oii pháo truóc, trong và sau dip  têt Nguyen dan nám 2022, dc 
bit là tInh trng dot pháo trái phép trong dêm Giao thira. 

II. TUYEN, LilA BAN, IJOl TUNG TRQNG DIEM 
1. Tuyên, dia bàn 
- Tuyên bin: Câng Cra Là, Cira HOi. 
- Tuyên duang b: duang 535 Vinh - Cira HQi, duang yen sOng Lam, duông 

72m Vinh - Cra Là. 
- Dia bàn trong dim: 07/07 phuang trong thj xa. 
2. Di tuçrng 
- Các di tuçing hoit dng trong các duang day, nhóm nh.p lâu, buôn ban 

trái phép các 1oi pháo. 
- Các dM tuçmg dã có tin an, tin sir v hành vi san xut, buôn ban, tang trtt, 

vn chuyên, sir dung các 1oti pháo. 
- S di tuçmg là thanh thiu nien, h9c sinh, sinh viên có biu hin san xut, 

mua ban, tang trtr, sir dung trái phép các Ioi pháo. 
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- Chü phuang tin, nguii diu khin phu'ang tin trén di.iô'ng b, duèng thüy có 
diu kiên, khà nàng hoãc biu hin nghi van hot dng mua ban, vn chuyên pháo, 
thuc pháo trái phép, dc bit so dôi tugng thumg xuyên qua 1i khu vrc cãng bién. 

III. NO! DUNG, BIN PHAP THVC HIN 
1. Quán trit, trin khai thrc hin nghiêm tüc, hiu qua các van bàn chi do 

cüa Trung i.wng, Tinh üy, UBND tinh dôi vOi cong tác phông, chông các hành vi vi 
phm v pháo, tr9ng tam là: Lut Quàn 1, sii'r dung vu khI, 4t lieu no và cOng c1i 
h tro näm 2017 (sfra dôi, bô sung nãm 2019); Nghj djnh sO 137/2020/ND-CP 
ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü v quãn 1, silr diing pháo; Thông tu lien tich sO 
06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 giüa B Cong an, 
Viên kim sat nhân dan tôi cao, Tôa an nhân dan tôi cao hung dan vic truy ciru 
trách nhiêm hInh sr dOi vi hành vi san xuât, mua ban, 4n chuyên, tang rü', sü' 
diing trái phép pháo n và thuc pháo... 

2. Di mOi ni dung, da dng hóa hInh tht'rc, phucing pháp tuyên truyén, phO 
biên các quy djnh cüa pháp lut v cm san xuât, nhp khâu, buôn ban, tang trU, 
4n chuyn, 5ir diing trái phép các 1oii pháo dn toàn the can b, Dâng viên, nhân 
dan trên dja bàn (phii hcip vó'i dàc diem, tInh hInh dia bàn và các quy dinh, chi dgo 
ye phông, chóng djch Covid-19 cia C'hInh phi'i, Bó Y té và Ban Chi dao phông, 
chóng djch các cap), dc bit di vi các dôi tugng thanh, thiêu niên, h9c sinh, 
sinh viên. Trong do, chii tr9ng tang thai luçing tuyên truyen trên các phiiong tiri 
thông tin di chiing, các trang mng xã hi, trang thông tin din ti:r, fanpage cüa các 
ngành, các cap chinh quyên dja phuang..., tuyên truyên lu'u dng ti các dja bàn, 
dôi tuçmg tr9ng diem... Nhân rng guung "ngui tM vic tOt", kjp thai biêu ducing, 
khen thu&ng các tQtp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong phOng, chông các 
hành vi vi phm ye pháo. 

3. Phat dng phong trào toàn dan tham gia bão v an ninh To quôc, gän vii 
cong tac phOng, chông cac hành vi vi phm v pháo; To chirc k cam kt tir giác 
chap hành cac quy djnh cüa phap 1ut ye cam san xuât, nh.p khu, buôn ban, tang 
tr, vn chuyên, sir ding trái phép cac 1oi pháo. Rà soát, 1p danh sách các trung 
hgp vi phm dê chü dng giao dc, ran de phông ngra tái vi phm. Thông báo 
cong khai nhQng truè'ng hçp vi phm v pháo dn cac tnthng h9c, cc quan, dcm vj 
cong tac, chInh quyên no'i cu trü và các phuong tin truyen thông di chüng. 

4. Tp trung phát hin, bat giü, diu tra lam rO các hành vi vi ph?m ye pháo, xfr 
1 nghiêm theo quy djnh cña pháp 1ut. Kjp thai dua ra truy to, xét xr diem mt s vii 
an then hInh phc vii cOng tác tuyên truyên, giáo diic ran de, phông ngra chung. 

5. Thành 1p cac doàn kiêm tra lien ngành phOi hgp kim tra hành chInh cac 
cho, dai 12 ban si, ban lé tap hóa, cac diem tp kt ben Xe, càng, cac phiiong tin 
vn tâi... nhäm phat hin, thu giu, xi1r 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut 
dOi tuçmg vi phm ye phao, thuc pháo. 

6. Bao v an toàn các boat dng ban phao hoa n cüa co quan có tham quyn 
tren dja bàn thj xà theo quy djnh (nu có). Kiên quyet xtr l cac trung hgp lgi 
diving vic ban phao hoa nO dê san xuât và 5tr diing trái phép cac loai phao. 
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7. Tp trung kim soát chat chê tuyn bin (nht là tai  các cáng, c1ra 1ch), 
tai các khu vrc ben Xe, chç, khu virc kinh doanh mua ban tp trung dông ngtthi dé 
phát hin, xir l, ngän chn hoat dng nhp lu, san xuât, buôn ban, tang trü', sir 
diing trái phép các loi pháo, thuôc pháo. 

IV. PHAN CONG NHIEM VJ 
1. Cong an thl xã 

- Tham muu Chü tich UBNID thi xã thành 1p các To cong tác phông, chông 
pháo trên dja bàn. Trong do: 

+ Các T cong tác phái do Ianh dao  UBND thj xã ho.c lãnh dao  các phông, 
ban chirc näng lam To truâng, dugc phân cong ci th dja bàn, phii trách, trong do 
uu tiên các dja bàn tr9ng diem cho các To cOng tác do lAnh dto UBND thj xã, 
Trithng các ban, ngành thj xà lam To tru&ng. 

+ Giao nhim vi cii th cho T cong tác d chi do, kim tra, hithng dn, t 
chirc thirc hin toân din các giài pháp phOng, chông pháo theo chi dto cüa UBND 
tinh, Cong an tinh, Thj iy, UBND thj xã. 

(Quye't dinh thành lcp các T cong tác phOng, chO'ng pháo gt'i v UBND 
tinh (qua COng an tinh) trzthc ngày 01/11/2021 dê theo dOi) 

- Phi hçip vói các phOng, ban, ngành chüc nãng t chrc các hott dng tuyên 
truyên phông, chông các hành vi vi phm ye pháo phü hçTp vOi tInh hInh, din biên 
djch bnh Covid-19 trên dja bàn. Tiêp nhn dia CD bài tuyên truyên pháo cüa 
Cong an tinh phân phát, phôi hcip UBND các phung t chüc tuyên truyn qua h 
thông ba phát thanh Co so và to chüc tuyên truyên hxu dng. 

- T chOc 1irc luçmg tun tra, kiêm soát vU trang, tuân tra kiêm soát giao 
thông trên các tuyên, da bàn tr9ng dim; kiêm tra, kiêm soát hành chInh ti các 
ben xe, chçi... d phát hin, xir l nghiêm các dOi tuçmg có hành vi buôn ban, vn 
chuyn trái phép các loai pháo, thuc pháo. 

- ChU trI, phi hçip Dn Biên phông Cira khu câng Ci:ra Lô - Ben ThUy, Chi 
cic Hài quan thj a, Di Quán 1 thj truOng so 2 triên khai dôngb các bin pháp 
nghip vi1, dâu tranh quyet 1it vOi các dôi tuqng, duOng day, ô nhóm san xuât, 
buôn ban, vn chuyên, tang trU, sr diing trái phép các loi pháo, thuôc pháo. Lp 
h so d nghj XU l nghiêm các dOi tuçing vi phm theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

- ChU dng nm tInh hinh, phi hçip Phông Van hóa Thông tin, các doanh 
nghip kinh doanh djch vij bixu chInh d phát hin, ngän chn, dâu tranh, xi:r l các 
hành vi mua ban, v.n chuyn pháo, thuc pháo qua dtthng buu chInh và trên không 
gian mng. 

- Ph& hçip Ban Chi huy Quân sr th xã, các don vj lien quan bào v an toàn 
các hot dng bàn pháo hoa (nu co) theo quy djnh tai  Nghj djnh so 137/2020/ND-
CP ngày 27/11/2020. 

- ChU trI giUp UBND thj xâ theo dOi, don dc, kim tra vic trien khai thirc 
hin Ké hoch nay và lam t& cong tác tong hçrp tInh hInh, kêt qua thirc hin báo 
cáo Tinh Uy, UBND tinh, Thj Uy theo quy djnh. Kjp thri dé xuât biêu throng, khen 
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thu&ng các tp th, cá nhân có thânh tIch xut sc và phê bInh các dan vj, dia 
phixang thrc hin kern hiu qua. 

- Lp dir toán kinh phi h trg cho các ngành chrc näng thirc hin Kê hotch 
g1ri Phông Tài chInh thâm djnh, trInh Chü tjch UBND thi xã xem xét, quyêt djnh. 

2. Be nghj Don Biên phông cira khãu cãng Cüa Là - Bn Thüy 
- Dy mnh tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut cho quân chiing nhân 

dan v không mua ban, tang trü, sir diing trái phép các 1oi pháo, thuôc pháo; phát 
dng phong trào toân dan tham gia dâu tranh to giác ti phm, t nn xã hi 'à các 
hành vi vi phm pháp 1ut ye pháo. 

- Phi hap vi Chi cuc Hài quan Ci'ra kh.0 Cãng Cira Lô, di Quân 1)2 thj 
trithng s 2 tiên hành kiêm tra, kiêrn soát, giám sat các dôi tuçmg, phuang tin 
thuèng xuyên qua 1i trén bin và dung b dê phát hin, bat giü, x11 1)2 các dOi 
tucmg vtn chuyên, nhp 1u các 1oi pháo qua dung biên, di.thng b vào dja bàn. 

3. Ban Chi huy Quân si1 thi xã 
- Phi hap tuyên truyn v.n dông nhân dan ch.p hành các quy djnh cua pháp 

1ut v quân 1)2 và sir diing pháo; quân 1)2 chat chë các 1oi vu khI, vâtliêu no theo 
chirc näng; kim soát k hot dng cüa các cira hang bay ban san phâm pháo hoa 
cüa các Nhà may thutc Bô Quc phông kinh doanh trén dja bàn, tuyt dOi không 
dê lçii dyng ban các san phâm pháo trái phép. 

- Chü trI, pMi hap vOi các dan vj lien quan bão v an toàn tuyt d& các hoat 
dng bn pháo hoa (neu co) theo quy djnh ti Nghj djnh s 137/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020. 

4. Be ngh Chi clic Hal quan thj xã dy mnh cong tác tuyên truvn; tang 
cumg kiêm tra, giám sat khu virc cra khu, cáng biên, chü dng phát hin, bt gi, 
xir 1)2 các dôi tucmg có hott dng nhp khâu trái phép các loii pháo, thuc pháo. 

5. D ngh D)i Quãn 12 thj trurng s 2 phi hap 1irc luçing Cong an, J3 
di biên phông tang cuè'ng kiêm tra, kim soát trên các tuyn vn chuyn hang 
hóa, khu virc cãng biên, các ca sâ kinh doanh, các chçi... de kjp th?ñ phát hin, bt 
giU, xir 1)2 các dôi ti.rçrng vn chuyên, buôn bàn, tang trCr các 1oi phao, thuôc pháo. 

6. Phông gião diic và Dào tio thi xã 
- To chtrc, hurng dn thirc hin các hot dng tuyên truyn, ph bin pháp 

luât ye cam pháo cho can b, giáo viên, nhân viên, hQc sinh, sinh viên, dng thyi 
k)2 cam kêt khOng vi phm cac quy djnh ye cam san xut, 4n chuyn, rnua ban, 
tang trtt, si:r drng trai phép các 1oi pháo (phái tuyên truyn k5 dé' hQc sinh, sinh 
viên hiéu râ phán bit pháo hoa nd v&i pháo hoa; ngithi du'ó'i 18 tué'i thI khóng 
du'cic st' ding bat cii' loQipháo nào... - có máu cam két gt'ri kern theo). 

- Phôi hap vâi co quan chiTrc näng, chInh quyn dja phuong xü 1)2 nghiêm 
các trung hap vi phrn lien quan dn pháo, dua vào tiêu chI dánh giá thi dna, hanh 
kiêm trong các tru'&ng h9c. 

7. Phông Van hóa và Thông tin thj xã 
- Chi dio Trung tam Van hoá, The thao và Truyn thông, UBND cac 

phuàng tang cung cOng tác tuyên truyên, phO bin các quy djnh cüa pháp 1utt dôi 
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vOi viêc cam và tác hai cüa các hành vi san xut, buôn ban, v.n chuyn, tang trr, 
si'r diing trái phép các Ioi pháo. 

- Chü dng phi hçp xây dirng các tin, bài, phóng si.r v cong tác phông 
ngüa, dâu tranh các hoat dng vi phm ye pháo trên dja bàn cüa các ca quan chirc 
näng. Qua do, thai biêu duang guang "nguOi tot, vic tot" cüa các tp the, cá 
nhân có thành tich xuât sac trong cong tác phOng ngra, dâu tranh, ngãn chn các 
hành vi vi phmvê pháo; len an, phê bInh các tnrng hçp vi phtm và dim tin kjp 
thii các vi1 an diên hInh dê tuyên truyen, ran de ti phm. 

8. Be nghj Vin kim sat nhãn dan thj x, Tôa an nhân dan thj xã 
- Thrc hin nghiem tOc, hiu qua Thông tu lien tjch s 06/2008/TTLT-BCA-

VKNDTC-TANDTC ngày25/12/2008 gia B COng an, Vin kim sat nhân dan 
tôi cao, Tôa an nhân dan tôi cao hu'óng dan vic truy ciru trách nhim hInh sir 
vi hành vi san xuât, mua ban, van chuyen, tang trü, sr dung trái phép pháo no và 
thuôc pháo. 

- Phi hçp vOi COng an thj xA ch9n các vii an dim lien quan dn pháo dê 
kjp thO'i dua ra truy tO, xét xir hiu dng ti các dja bàn tr9ng diem, nhãm tuyên 
truyên, giáo duc, ran de, phông ngfia ti phim. Day nhanh tiên d truy to, xét x1r 
các vi an ye pháo. 

9. JJê nghj Uy ban Mt trn To quc th xã và các ti chIrc doàn the 
- Uy ban Mt trn T Quc thj xã: Tang cu'Ong chi dio các to chirc thành 

vien thuc hiên van dông nhân dan k cam kt không vi phm các quy djnh cüa Nba 
nmc ye quàn l pháo, chü dng phát hiên, t giác các to chirc, cá nhân có hành vi 
san xut, mua ban, tang trü, si:r dng trái phép các loii pháo, nh.t là pháo nO, pháo 
boa nO gän vi cuôc v.n dng "Toàn dan doàn ket xây dimg nông thOn mi và do 
thi van minh". 

- Boàn Thanh niên thi xã: Chi dao  các to chirc co s doàn triên khaiquyêt 
lit cOng tác tuyen truyn các chü truang, chInh sách cüa Dãng, Nhà nuâc ye quàn 
l pháo trong nhân dan. To chüc cho doàn vien, thanh niên k' cam ket không tham 
gia hoc thirc hin các hành vi vi phm ye pháo (theo rnu cam ket gi:ri kern theo). 

- Hi Lien hip phii nü thi x: Thisng xuyen giáo dc con em vàvn dng 
ngui than trong gia dInh chap hànhnghiêm các quy djnh c11a pháp 1ut y cam san 
xut, rnua ban, tang tr, vn chuyen, sr dirng trái phep các loi pháo, dc bit 
không d6t pháo nO, pháo hoa n trong dem Giao thüa Tt Nhâm Dan näm 2022. 

- Hi Ciiu chiên binh thi xã, Hii ngtrà'i cao tuôi thj xã, Hi Nông dan thj 
xä: Tang cumg cong tác tuyen truyên, vn dng hi vien và nhân dan chap hành 
nghiêm tOc các quy djnh pháp 1ut ye phOng, chng pháo; tIch circ phôi hcipvth 
chInh quyên ca s triên khai cac hot dng phOng, chông vi phm ye pháo, nhat là 
hành vi dot pháo nO, phao hoa nO trong dem Giao thra Têt Nhâm Dan nàm 2022. 

10. UBND các phu'rng: Nghiem tOe rOt kinh nghim v nMng tOn tai, han 
ch närn 2021, dc bit dOi vi cac phung xãy ra tInh trng dot pháo nhieu, dé có 

cac giãi pháp chi do quyêt 1it, hiu qua han trong djp Tt Nguyen dan nãrn 2022. 

Trong do: 
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- Can cr tuyn, dja bàn tr9ng dim t chirc trin khai toàn din các ni dung, 
bin pháp ti phn III Kê hoch. 

- Co k hoch huy dng ca h thng chInh trj thrc hin nhim v phông 
ngüa, du tranh chng các hành vi nhp 1u, san xut, buôn ban, tang trü, sü diing 

trái phép các '°ai  pháo trrnc, trong và sau Tt nguyen dan Nhâm Dan näm 2022. 
Trong do cn phân cong nhim v quân 12  dja bàn và gn trách nhim cii the cho 

tirng ban ngânh, doàn the co si. 
- Can cir yeu cu cong tác phông, chng pháo và tInh hInh djch Covid-19 

trên dia bàn d to chirc L ra quân tuyên truyn, dâu tranh phông, chOng ph.to trén 
dia bàn. 

- Thành l.p các Doàn lien ngành cp phithng do lãnh dto cp üy, chInh 
quyn phuè'ng lam trithng doàn kiêm tra, tuyên truyên, vn dng thu hOi pháo, 
thu6c pháo ti các dja bàn tim n nguy co cao xày ra vi phm ye pháo (trien kiwi 

tru'ó'c Tét Diro'ng ljch 2022 dê'n Te't Nguyen dan Nhám Dan 2022). 

V. TO CHU'C THIJ'C HIN 

1. Thai gian thi1rc hin K hoch: tr ngày 01/10/2021 den 15/02/2022 'à 
chia lam hai dot: 

Dçrt 1: Tr ngày 01/10/2021 dênngày 14/12/2021. 

- Dçt 2: Tü ngày 15/12/202 1 dn 15/02/2022. 

2. Chi tiêu dâu tranh, bat giü ye pháo: 
- Giao chi tiêu phát hiên, b&t giu', xi:r 1 hInh sir ti phm v phIo, thuôc 

pháo cho các dan vj ci th nhu' sau: 

+COnganthixã: 03vi; 
+ Dn Biên phông cira khâu cáng Cra Là - Ben Thüy: 02 vi.i 

+ UBND 07 phumg mi dan v: 01 v. 

- D nghj Chi Cic Hái quan thj xã, Di Quàn 1 thj tru?mg s 2 cAn cir chi 
tiêu do Ciic Hài quan tinh, Ciic Quán 1 thj tru'Yng tinh giao t cht'rc trin khai thirc 
hin theo quy djnh. 

3. Các phông, ban, ngãnh thj xã, UBND cãc phtr?rng xây drng k hoch, 
to chirc triên khai thirc hin nghiêm tc, gcri Kê hoach  ye UBND thj xã (qua Cong 
an thj xA) truóc ngày 26/9/2021; báo cáo kt qua sa kt dçt 1 trithc ngày 
14/12/2021; tng Ut thirc hin U hoch trrnc ngày 15/02/2022 v UBND thj xa 
(qua Cong an thj xA) dê tng hçp. 

Lu'u: 

- Các hogt dóng, cong tác phOng, chO'ngpháo phái can cz' tlnh hIl'?h, dién biê'n 
dfch Covid-19 và cOc chi dQo phOng, chóng djch cia ChInh phà, Bó Y té', (JBND 
tinh, Ban Chi dçio pliOng, cho'ng dich cOc cap dê xe/n xét, trién khai pith 

- Doii vi, dia  plut'oiig nào thiz, quaii tam chi do Iioàc chi d triên k/ia! 
thyc hin khOng nghiém tac, ddy dà các nç51 dung, nhiém vii tai ice' /w 'cli nàv, ké't 
qua hqn ch dé tInh hInh viphqm vp1i6o t;én dia bàn, 1u717 vic quán l dien bin 
pht'c tQp (Xáy ra b/ thu'ang do pháo, nO pháo nhiu, nhá't là hung dêm giao thfra) 
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thl tp the và cá nhán thi tru&ng dcn vj, dja phuv'ng do phái chju trách nhim 
trtthc Chi tich UBND thi xâ) 

4. Kinh phi dam báo: Trên Ca s d nghj cüa Cong an thj xã, Phông Tài 
chInh - Kê hoach thj xã thâm djnh trInh UBND thj xà xem xét, quyêt djnh ho trçY 
kinh phi cho các phông, ban, ngânh thirc hin. 

Yêu cu các phông, ban, ngành thj xâ và UBND các phthng trin khai thirc 
hin nghiêm tiic. Qua trInh thrc hin nêu có khó k.hän, vi.thng mac báo cáo ye 
UBND thj xa Cira Lô (qua Cong an thj xâ) dê duc hung dân./ 
Nii n/ian: TM. UY BArHAN DAN 
- Cong an tinh Ngh An; CHU TICH 
- TT Thi ày - HDND thi xä; 
- Các dic PCT UBND thi xã; 
- Các phông, ban ngânh, don vj, doàn the TX; 
- UBND các phthng; 
- Luii: VT, CATX..' 

Doãn Tiên Dung 



CONG HOA XA 1-1(11 CEIU NGHIA VIET NAM 
Doe 15 p - Tn do - Hanh phüc 

BN CA\1 KET 
Chp Iinh CC quv dinli cüa phlp 1uit ye q  uthi I, si (1 king phio 

I' mu : Ul'NJ) xaphinrn:co' quall/cI(rr1 vi  

]'ip thC li gia dInh!cO iihàn tOi h tCn:  
Ii'u tLi I  

Cam kCt vi UJ3N!) xà/phuYn. 13()l. Lhôi xin'hàn (hue CY quan do'n \1/trthTim hne): 
1. USc thiinli viCri gia (huh/CS nhSn tOl kliOiii sSn xuSt. mun liSn. tang trcr. van ehu\Ci. sr 

dung (dOt) phiio. tliuOe phao trSi php. 'l'r giSc giac) n(p phSo. thuOc phSo c51 gi irSi phép (neLl en). 
2 Phdt hlLn \ t to g1a. \ qu n huc ii tn (Cong in U13Nf) phuonc/th1 Ii in BQI 

ldioi/xom/(hOzitbSn, tnr&ng 11 ?e...) nhirng t chrc. eS nh5n cO hSnh vi vi phim ye phSo, 
Chitig tOi/tOi xin earn kCt thrc h in nghiCm ch inh nhCng n)i dung tren. nu vi p1mm x in 

chin nini hinh thrc xcr k then quv dnh ccia phSp luit,/. 

nàin 2(1.... 

DAI D[l'N CIA DINI1!NGLOl ('.A\l KI:T 

'Airô'i iktii C/il /19/) I<ti1ihó,i CO/il kL'l. gir /91/1/101? /l(IT' (l (17C 'a 11(v)1 tilrrii) 

1tru ':  NhiCu ngriyi dan dang hRu nhSni uv dinh tai "t.hi dinh sà 137 2020.:ND_CP 

('hiuh phu quv dinh v Quin l, sr ding phSo. U13ND xàJphLrmgco quan giai thich ngtn gn niur san: 

(1) Pho hoa là Io:t1 phSo khi sir ding chi phSi ra hiu rng Sm tlianh. ánh sSng. miiu sic. phao 

hoa khoiig gôy tiêng no (chin/i là cue loti i/ileOng thciy nhir que, iie,i. 1háo hang k/il clidni lia dt phut 

in cOc do sang &ü ,nàu sic,..). Ngr?i dan chi clLrc sir dtng phao hoa khi là nguYi dO 18 ti1i trcr lan. cO 

iinii Ii.rc hânh vi dan sr. dmg thi phSi là pliSo hon rnua true tie1) tai eSe to chü'c, doanli nghip 

thiuc h quOc phông Co gia phep san xunt, kih (loaflh [)bn() 1IOI > uitinli LI flit/U, Sit' d9ngp/záo 

110(1 rfr cc-Ic ca u/tail, to c/zác, dowilu ;:ghiêp kizInig thu(3c 8(5 quic p/lang là trdi p/idp bat 

(2) Pháo no iâ phSo chira thuôc Pl1a0 nO. gay ra ting nO (mç3l so lou thzr&ng ih.Ir nlur phdo hi. 

p/lao cot. phao ban/i, p/mo quci...). PhSo hon nO (loai p/ic/o ìììá ngiriii dan i/aug /lh?ll /7/1(1)11 lit /)ha(J /100) 

Ia phao khi sir dung g5y ra tiLing rIt, ting nO vS Snh sac. mSu sic q"chIn/z là các logi pliáo dan, /mp 36 

lmoäc 48 ijUiL.. 1110 1179! So i/UI tItQ'fl dot hut /)/ie/) (rang (If]) Fet, hOW J)ha() hoa no do itec /lra'ng Outhi 

cTl'il buui rào các ngà.' lé. tu! càa i/of 17i1C di0'c T/iñ tir&ng C/iIiilz phà c/ia pizép...) Pháo 110 ia p/ida 

/100 1W nguv'i ((au i/eu bj uzgliiein CU/h cue too, swu xuut, ,imuia hO,,, tang Ira', vi, chujCn, sO' dung 

trong /119! truviig /zpp. 

=> J)o do. tat cO hàuili Vi Sit/i xuiUt, nua hd,z. i'll,, c/zui'C,,, tàuzg trfr sir thiizg Irdi pitCp COC loai 

piiáo (p/ida lioa, p/ida boa no, p/zoo iso) dLie là /zw,/z vi vi pham p/zap luât tuuv f/tea (In/i c/tat, ,izd'c i/O  

vi pliant së hi .Vtt 13' /111111 SW IZOIJC XU7J/iat VI p/la/Il /iflhi dim/i. 

* Khi phSt hin cc hàrih vi phm pháp IiCn quan dcn phO.o, dé nghj lien h, báo ngay den Cong 

an xiiJphunig/huyn theo SD'F: dC tiêp nI'n. xr l2 theo quy ctinh. 

(C7c cc quan 07, 0. ! ch,c. cá ,,hin c th sr: Lit e'nfl .' '":i hp v'lt cup: '.t minI: Ii:. :/' I (W'. V q u: i;'th j'i:::p 



BAI TUYEN TRU YEN PHAO THEO ND137 

(K'in ulieo Ké JioçcIi .ó7KH-UBD ugàl' 6 /9/2021 CiQ UBND 111711 

A liii, tliva toiz;z the dtn' hâo. Iô,u,' clii và cc b(iiz.' 

Niv 27/i 1/2020. Chinh phü ban h'mh Nhj djnh sO 137/2020/ND-CP (sau 

da oI tat Ia I\ghi dinh 'o I 7) qu dinh e quan l su dung phao co hieu luc thi 

hmnh L ti ngiy 1 1/01/202 1: theo dO. c'ic co quan, tO chtrc cá nhñn cO nang lu'c 

h\nb vi din sr dñv cki d u'çc phep s ft (I k1  rig pbio boa trong m9t SO trl.r&ng hpp. Tuv 

uhien. ngtro'i clan can phan biçt rO phao Irna CIUçYC phep six ding vói pháo hoa nO 

(hbOng dLrgc php si.r duni). 

1. DOi vol plillo boa clu'çc pllej) sü dting 

ihco quv dnh tii Nhj dinh sO 137, pho boa 1 sñn phàm duçxc ch Lao. 

sn xut thu cOng boic cong nghip, kbi CO tác dng c6a xungkich thIch co. nhi3t, 

hoi laO k then tao i a c Ic biCu trng am thanh miii s ing mau sac tiong khong gian 

hhOng Iv ra tiêng no. M5t  sO loai phio boa phO biên hitn nay nhu que. nén. 

pbo bOng. phio dic'n... kbi sr dtuig phyt ra cic tia sang dO màu sac... DOi vOl loai 

pii'io boa nOv. nguo dOn ducc phép str dyng \'I phãi dam bOo 03 vu i.O sau: 

TI,ñ ,zIzt: Co quan. tO chrc. c nhu chi sr dyng phOo boa trong cOc trung 

hop I c tLt inh iibat Luol boi boi nu,lii kh ii ti uong nga\ k, num \ a U ong cac 

boat dong \ On boa nghe thu it Rho i su dung \ ao cac muc di( b khac NCu su 

dyng 6 noi COng cng mO anh hung t.an ninh, trt tr hi cO the bj xr I hinh 

cu hoc xu pbçit hOnh chinh vC hOnh vi gOy rOi trit tr cOng cng'. 

Tlii'r hal: ngu6'i six dyng phao boa phai Ia ngu'ô'i có nOng Irc hOnb vi dOn 

su dv dO", tOc là nguOi phOi tr dO 18 tu6i tr& len, khOng bj hm ché hoc bi mt 

nñng irc hOnh vi dOn sr, hoic co khO khOn trong nhn thrc, lOrn chO hOith vi. 

Thu ha: chi duac mua phOo boa tii cOc tO clthc, doanh nghip thuôc Bô 

QuOc phOng dO duçic cOp pháp kinh doanh phOo boa. Trtràng hçcp mua, sr dung 

pbio boa cOa cOc tO chOc. doanh nghip, cO nhOn khOng dugc phép kinh doanh là 
hOnh vi vi phtni phOp 1u.t vO sC bj xir 1 vi phni theo quy dnh tii Diu 10 Nnhi 

dlnh 1 67/N D-CP ngOy 12 thang 11 nOin 2013 cOa ChInh phO, m(rc phat tiên trO I 
triçu dOng den 10 triu dông. 

2. Dti voi phao boa no vO phac) HO 

Plum Ima no Ia phOo nO gI ra ting rIt, ting no vO hiu lrng mOu sc 
trong khOiig gian khi su clçmg. AI3t SO IOQ1 p/lao lioci #iO lhiuYiig thui' nliirpháo hoc, 
no c/v luc lz,unçt Quán c1c31 ban vc'io ccc ngà'.' lé, let, szr k/eu chI,th lr/ /&n cia dat 
ilteoc cluoc.. 7/zu !uoizg Cliii?!? pliu cliv phep ccic /oai plzao a'wz hop 36 llOOc 48 
qua liza 1110! SC) dOf iii077' dot phép tron c//p Tc1t... Then quv dnli, iiiu6i dOn 
khong diioc phep SU clung 1Thao boa no tiong bt Cu ti uong hop nao Phao hoa 
no Ia phao no vO Ia bOng cOrn. nhOng hOnh vi vi phim vô phOo hoa no thj bi r k' 
nhu (101 vOl phao no. 

Nb iCu ngLrOi dOn h in nay dang hiéu nhOm rãn pháo hoa nO là phão lion. 



- Ngoii ra. lieu buôn ban hoic vimn chuyCn pháo trái phép qua biCn giói s 
chiu ii ach nhiCm '. C Wi buon I lu (DiCu 188 13ô luat hinh su) hoe tôi an chu Lii 

trili phép h\ng boa qua hiCn giái (Diu 189, B Iuit hInh sir). NCu dt pháo no. 

plvio boa no gOv thiCt hai nghiCm tion dLn tinh mang su. khoe tat n caa nuoi 
khac thI nguôi vi phun CO hC bj truv ciu trach nhiiii hInh sr ye cOc ti danh khac 
Rio ng \u ng \ ii h tu tud ngh IL Iii ii oni dLI1 tmh mang Sn c k noe Lii S in (Jo Ii mb i 
dOt phao gv ra. 

2.2. \C chC tii xi1 I' vi 1hu hinIi chinh 

- I•(F i'O! j)/l(10 /1(1, fl/laO 110(1 in'i: 

Phao no. phao boa nO Ii hOng cñnm; theo quy djnh tmi I)iCu $ Nghi djnh s 

/2U20/ D-CP ngiIy 26/$i'O() cia Chinh pill1 quy djnh xr pit vi pham hOnh 
Lb I nh U org hOiti clong thiuong ut II S in \Ult huon U in h ing gia Ii ing L dlii \ i b ii) 

Li\ L 1 Ioi nu.uoi itCu dune dot vot h mb 'i buon ban \ an Lhu\ en tanu. ii u w to 

nhOn !iOiuz cOrn hO phOo nO. phOo boa nO niO chLra den nitrc xu I)' hinh sr ilil bj flh1;lt 
ilL tu 0 1 ii ILU doni dLn I 00 tilL u donu. tu thLo id-tOt I uong tang \ it \ i phaiii a 

"iltt t icn gap hai iOn niOc ti3n phii trCn dOi vi hOnh vi sOn xuOt trOl php phno nO. 

ii to boa lAO Ngo U i i ca nh in to ChUL \ pham LU the hi tich hu t ing \ t phuong 
lien dOiig do sOii xucit. vn ebuvén phao nO, phao boa nO. 

- Hico quv dnh U.ii DiCu 1 () i"gh! cIiih I 67/ND-Cl' ngOv 1 2/1 1 /20 1 3 cnn 

('Ii mb nhll 1  uv dinh xr phit vi phim hOnh Cii mb trong Iinh vrc an n inh, tru ur. an 

10 1' u nIO1 . LI ' fl 1 1 1L J i\ \ L 1'd hi 1\ phiUTic! ci UI" 

bao Inc gin dl nh dOi vOi huiti vi Sit tutig piOo no, phao lion riO t.rOi phCp. nCu chira 

dut iiirc xir I hinh su thi hi xu phat vi pilçlnt hftnh chInh vO'i rnrc phat tr I tritu 

dOng don 2 triu dOng. NgoOi ra. cOc 10 chirc, cO nhOn có hOnh vi sOn xuO. tOtig trcr. 

nina hOn, vOn chuvCn trOi phCp pIuo hon. thiu(c phOo lion thI bj xr pht tiCn 1ir 5 

it uCu clong dcii 10 ii iLU dong ii uonu hop in chu\ cn U ai phLp c ic Ioai phao hmom 

vao hotc ra khOi IOnh thO Vit Narn thi hj xr phmt tién tr 20 triu den 40 triêu dOng. 

KInh thun toan the dung bOo, dông dm1 vO cOc bn 

COng tOe phmong ngra, dOu tranh v&i các hOnh vi sOn xuOt, buOn bAn, vOn 

Lhv\ Lii tang U ir, su dung ii am phiej) C ac horn phao Ia tuach nhieni chung cnn toan \a 

hOi dot hoi su ' to cuOc quvCt liCt dong bo cnn ca he thông climb ti i Chinh i 

mol CIT quiii don \ I doanh nghiep, ii uong hoc khoi \O gia dinh a ca nh in hl\ 

nCu cao tinh thuTuii trOch nliini, thrc hiii nghicrn tOe quy dnh cOa pháp luit, tIch 

cue thani gin tO giOc vO dOu tranh vó•i cOc hOnh vi sOn xuAt, buOn bAui, vOn chuvCn. 

tang ti u su clung ti at phcp cac lo ii phao gop phan On dinh tmnh hmnh an nmnh ir At 
trCn din bAn, phyc vy nhOn clAn don Tét vui ttrii, an loAn, lAiih mnh vA tit kiêrn. 

tli)i iigua1 i/au /zaV c/la!, haul, ng/z112nz quy d/izlz ye p/lông, c/lông CUC 

11(11111 Vi I'iJ)Ilifl1 VCJ)/laO, t'ì haii/i phuc ena 1,101 ngirôi, 17191 u/ia i'à toàui .vui /:ôi./. 



Cn dc bit lu'u ' rng, phão hoa và pho hoa no khàc nbau Va diem khác bi là 

phao hoa khOng gily ra tiêng nO cOn phào boa nO ãy tCng no! 

I-Iiin nay, chê tài xt' l' cc h?inh vi vi phni 'ye pháo (Ia (1Uçc quv dinh 

dIv (Iti, ró rang Va nghiCm khàc trong cac van ban 1)haP Iut. Theo dO, cac to 

ch(rc, cà nhân cO hñnh vi v pham ye pbo thI tu' theo tInh chat. mtrc dp vi phçmni sC 

bi truv ci.ru trách nhim hInh su hoc hi xu 1< vi pham hnh chinh. cci the nhtx sau: 

2.1. VC chê tii xi1 1" trách nhiêni bluli su 

- 'Dôi vó'i hanh vi dOt pIio no, plu'io boa nO: NguOi nào dOt pho nO, pliio 

boa no thuc I trong các truong hcyp sau dày thI bj truy cru trách nhim hinh sij vC 

ti "Gay iói trt !r Cong c(5ng thco khoàn I DRu 3 1 8. B lutt hInh su. CO the 

phit tO t& 03 tháng den 02 nàm. 

+ Dt 1Dho nO. pho boa nO a fbi công cç1g, nhOng noi thing din ra càc 

cuc hçp, nhtmg nol tip trung dOng ngtrOi: 

± DOt pho nO, phao boa no nCm ra thrOng. nCm vao nguTi khác. nm vio 
phuong tin khàc dang liru thông trCn duong. ném tr trn cao xuOng. dot pháo no 

mang theo xc dang chiy; 

+ D& pháo nO, pho boa no gay thit hçii src khOc. t'u sáncOa ngu'O'i khác 
nhirng mirc d thi@ hii chua den nirc truy cru trách nhiin hInh sir ye mt tôi khic: 

+ DOt pháo no, pho boa nO vâi sO h.rcmg tirong duongtir 01 kg d'n duO'i 05 
kg dOi voi pháo thành phim hoic tiro'ng duo'ng ttr 0, 1 kg den dui 0,5kg d61 vi 
thuOc pháo; 

± Dt pháo no, phóo hoi nO Ji sO itrpng duOi 0 1 kg phào thành phàm hoac 
clirOi 0,1 kg di VGi tbuoc phuO Va (Ia bi xir 1)' hanh chinh ye hânh vi cl& pháo n. 
pháo boa no hoàc (Ia hi kCt an ye iôi nay. chira duc xóa an tIch ma cOn vi pham. 

Dot pháo nO, phao boa nO thuc mt trong các trirOng hcp sau dày ihI hi truv 
ciru tni.ch nhiêm blab sir theo khoàn 2 DiCu 3 1 8 Ho luOt hInh su nñm 201 5. Bi phat 
tO t& 02 näm dn 07 nàm: 

+ Dii bj kêt an ye ti 'güy rOi tr.t tcr  cOng cçng"; 

+ LOi kéo, kIch dng trC em hoc lOi ko, kich dng nhiCu ngu'Oi dOt phao 

+ Can tr&, hành hung nguYi can ngän (gOm ngi.rOi thi hành cOng vu, nguOi 
hño v trot id cOng cong hoic ngu'Oi khac ngàn chin khOng cbo dOt pháo nO); 

± Dt phao n, pháo boa n vOi s lir9ng ttrong duong ur 05 kg tr Ian di 
vat phao thânh phCim và tuong dirong tr 0,5 kg thuc pbào tr& IOn. 

- Dot vói hanh vi san xuàt, inun ban phao nb, [)llaO boa no: Theo quv dinb 
ti DiCu 190 B 1utt hinh scr  nãm 20 1 5. ngir&i nâo cO hànli vi san xut, buOn ban 
pháo nO, pháo boa nO có khi 1u'mg tO 06 kg trö len tliI bj xir 1" bang hlnh thtrc 
phat tO tir 01 nãm den 1 5 nãm hoic plit tin t'r 1 00 tniu dng dOn 03 t dng. 

- Di voi hànb vi ting trü. vn cliu'vên pháo no, phao boa nO: Theo quv 
djn.h t1i DiCu 191 I3 1ut hlnh sir. nguii nào Co hânh vi tang trCI, vmn chuyOri pbao 
no, pháo boa nO cO kbOi 1i.rçng tr 06 kg tr& len thl bi xr N' bing hlnh tht'rc That i 
tir 06 tháng dOn 10 nãm hoc phit tiCn tr 50 trçu dong dOn 01 t' dng 
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