UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 118 /SNN&PTNT-VP
V/v tăng cường tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện nghiêm
về quản lý, sử dụng pháo nổ.

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND
về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của
Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo
toàn diện công tác triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trên địa
bàn, lĩnh vực phụ trách; chú trọng công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; phòng, chống các hành vi vi phạm pháp
luật về quản lý, sử dụng pháo.
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/01/2021, khi Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, đây cũng là thời điểm các đối tượng
sử dụng nhiều thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái
phép. Để Nghị định số 137/2020/NĐ-CP được thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để,
yêu cầu đặt ra cho cán bộ và Nhân dân là phải hiểu đúng tinh thần và những quy
định cụ thể của Nghị định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ
vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền,
phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.
- Triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động của đơn vị, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động phát huy tinh thần gương mẫu, chủ động tuyên truyền tới người thân và
nhân dân nơi cư trú đảm bảo thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng pháo (Gửi kèm một số quy định của Nghị định số
137/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm
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hành chính, vi phạm hình sự về mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các
loại pháo, thuốc pháo trái phép).
Yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

Một số nội dung
thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm về quản lý,
sử dụng pháo nổ quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 27/11/2020,Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về
quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành 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 137/2020/NĐ-CP quy định một số điểm mới, phù hợp với tình
hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống hành vi
vi phạm về pháo.
Nghị định 137/2020/NĐ-CP 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. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo.
Việc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo phải đảm bảo các nguyên tắc
được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định bao gồm:
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
2. Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm
đúng mục đích, đúng quy định vả bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.
3. Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm
đủ điều kiện theo quy định.
4. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng
phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.
5. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử
dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định.
6. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo
vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.
Nghị định quy định rõ khái niệm về pháo, thuốc pháo, bắn pháo hoa
nổ tầm thấp được hiểu như sau:
1. Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích
thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí,

2
tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ
hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.
a) Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp,
khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc
gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;
Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian
được gọi là pháo hoa nổ;
Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm
hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường
kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;
b) Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp,
khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng
âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.
2. Thuốc pháo, bao gồm:
a) Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ, dưới tác
động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học
nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra áp suất lớn gây ra tiếng nổ;
b) Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa, dưới
tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học
nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu sắc nhưng không gây
ra tiếng nổ.
3. Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng
để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120 m. Ban pháo hoa nổ tầm
cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy quả pháo hoa
nổ lên độ cao trên 120 m.
Nghị định quy định rõ 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý,
bảo quản pháo, thuốc pháo cụ thể:
1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ,
vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên
cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ
theo quy định tại Nghị định này.
2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ,
vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.
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3. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục
tiêu bảo vệ.
4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia,
trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo
hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu
hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.
6. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho
thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.
7. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ
điều kiện theo quy định.
8. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất,
sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.
9. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo;
không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin
về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.
Nghị định đã quy định các trường hợp được sự dụng pháo hoa và pháo
hoa nổ gồm:
Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ
1. Tết Nguyên đán
a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn
pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại
được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) Thời gian bắn vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.
2. Giỗ Tổ Hùng Vương
a) Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15
phút, địa điểm bắn tại khu vực Đền Hùng; b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 09
tháng 3 âm lịch.
3. Ngày Quốc khánh
a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn
pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại
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được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 02 tháng 9.
4. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
a) Tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá
15 phút, địa điểm bắn tại Thành phố Điện Biên Phủ;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 07 tháng 5.
5. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)
a) Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm
cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 30 tháng 4.
6. Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn
pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại
được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương.
7. Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.
8. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Sử dụng pháo hoa
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử
dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị,
khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa
tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
Pháo hoa mà người dân được phép sử dụng, theo quy định (tại điểm b,
khoản 1, Điều 3, Nghị định 137/2020/NĐ – CP) là sản phẩm được sản xuất thủ
công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc
điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian, không
gây ra tiếng nổ. Đây là loại pháo không có thuốc nổ, không gây nguy hiểm trực
tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người.
Pháo nổ là sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, điện, nhiệt,
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hóa tạo ra tiếng rít, tiếng nổ và tạo hiệu ứng, áng sáng màu sắc trong không gian.
Pháo này còn được gọi là pháo hoa nổ và cấm người dân sử dụng. Nếu người
dân mua bán, tàng chữ, vận chuyển, sử dụng... pháo hoa nổ thì tùy theo mức độ
sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hiện nay, việc xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng pháo được quy định
tại Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và
chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Cụ thể:
“…
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những
hành vi sau đây:
b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép;
…
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau đây:
…
d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và
đồ chơi nguy hiểm;
…
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau đây:
….
b) Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng
săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm…”
Bên cạnh việc bị xử lý vi phạm hành chính, đối với các hành vi liên quan
đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng chữ pháo nổ tùy theo tính chất, mức
độ, hậu quả gây ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh
được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)
như: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
(Điều 134); Tội gây rối trật tự công cộng; Tội buôn lậu (Điều 188); Tội vận
chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189); Tội sản xuất, buôn
bán hàng cấm (Điều 190); Tội tàng chữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191); Tội
chế tạo, tàng chữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoắc chiếm đoạt vật

6
liệu nổ (Điều 305)...

