
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 257 /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày  29  tháng  01  năm 2021      

V/v triển khai thực Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP của Chính phủ  

về quản lý, sử dụng pháo 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/ 2020 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tăng cường quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo 

liên quan về công tác quản lý, sử dụng pháo đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong công tác này; tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi 

vi phạm pháp luật về pháo. 

2. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường 

công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đối với các hộ kinh doanh, thanh niên, thiếu niên, 

học sinh, sinh viên và Nhân dân với các hình thức phong phú, phù hợp; trọng tâm 

tuyên truyền những nội dung sau: 

- Phân biệt giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa; các quy định về sử 

dụng và cấm sử dụng theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức, cá nhân chỉ được mua, sử dụng pháo hoa do các tổ chức, doanh 

nghiệp của Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh cung cấp.  

- Việc bảo quản pháo hoa phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, cách xa 

hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các loại chất cháy khác.  

- Tuyệt đối không được sử dụng pháo hoa ở nơi có quy định cấm lửa và 

những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như kho vật liệu nổ, cửa hàng gas, xăng dầu, 

chợ, kho hàng hóa dễ cháy,... Không nên sử dụng pháo hoa trong nhà, các gian 
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phòng có nhiều vật dụng dễ cháy như phông rèm, chăn ga, gối, đệm... Quá trình 

sử dụng phải lưu ý về khoảng cách đảm bảo an toàn cho người và đồ vật.  

- Khi xảy ra cháy, nổ phải kịp thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Khi phát hiện 

các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo (đặc biệt 

là pháo nổ, pháo hoa nổ) phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan Công an nơi gần nhất để xử lý, giải quyết theo quy định. 

3. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan truyền thông địa 

phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản 

quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng pháo.  

- Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về pháo; phối hợp với các cơ quan tư pháp liên quan xét xử lưu 

động kịp thời vụ án phạm tội về pháo nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy  

pháo do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an 

giao nộp. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng, 

triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm được phép bắn 

pháp hoa.  

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc quản lý, sử dụng pháo; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng phương án an toàn bắn pháo 

hoa vào các dịp lễ, tết theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; phối 

hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, bảo quản, tiêu 

hủy các loại pháo; khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng kho bảo quản vật 

chứng là vũ khí, vật liệu nổ của tỉnh. 

5. Sở Công thương, Chi Cục Quản lý thị trường phối hợp các cơ quan 

chức năng có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

soát các tuyến đường bộ, đường sông, các địa bàn trọng điểm để phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, 

buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, đặc biệt lưu ý 

các hoạt động nhập pháo lậu từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào trong tỉnh.  
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6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bắn pháo 

hoa vào các dịp lễ, tết hằng năm theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; 

theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa và tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và phối hợp với lực lượng Công an các 

cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người lao động, 

học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và 

sử dụng pháo. 

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí  thực 

hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị 

định số 137/2020/NĐ-CP tại địa phương; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.  

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, 

các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trong đơn 

vị, tổ chức, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

 Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai 

thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, để đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Cơ quan, đơn vị, địa 

phương nào để xảy ra các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì người 

đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an;                              báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Việt Phương 
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