CÔNG AN QUẬN
QU N BÌNH TÂN
(Trích Nghị
Ngh định
nh 137/2020/NĐ
137/2020/NĐ-CP
CP ngày 27/11/2020 c
của
a Chính phủ
ph về quả
ản lý, sử dụ
dụng pháo)

- PHÂN BI
BIỆT
T PHÁO HOA VÀ PHÁO HOA N
NỖ
ỖPHÁO HOA

PHÁO HOA NỔ
N

Đặc điểm: Tạo
ạo ra các hiệu ứng âm
thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian,
không gây ra tiếng nổ.

ĐƯỢ
ỢC SỬ DỤNG
D

Đặc điểm: Gây
ây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng
rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;
Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường
kính không lớn hơn 90 mm hoặc
hoặc tầm bắn không
vượt quá 120 m; Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo
có đường kính trên
trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m.

KHÔNG ĐƯ
ĐƯỢC SỬ
Ử DỤNG

- ĐIỀU KI
KIỆN CẦ
ẦN VÀ ĐỦ
Ủ ĐỂ ĐƯỢ
ỢC SỬ DỤNG
D
PHÁO HOA
HOA-

Cơ quan, tổ chức, cá
nhân có năng lực hành vi
dân sự đầy đủ (từ đủ 18
tuổi trở lên)

Được
ược 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.

Chỉ
hỉ được mua pháo hoa
tại các tổ chức, doanh
nghiệp được phép sản
xuất, kinh doanh pháo
hoa.

- MỘT
TS
SỐ HÀNH VI B
BỊỊ NGHIÊM CẤM
C
1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép
pháo nổ, pháo hoa, thuốc pháo.
2. 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
3. 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.
4. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.
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.

Khi phát hiện đối tượng có hành vi n
nghiên
ghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu,
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo hãy trình báo ngay cho
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