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H/AN PHOG UBND T  LANG  SC1 

A So; BAO CÁO 
0 E N Ngai Tng kt thur hin Ngh dlnh  s 36/2009/ND-CP 
C.ntjvôn  ngày 15/4/2009 cüa Chinh phü v quãn l, sfr dt1rng pháo 

Ngày 15/4/2009, ChInh phü dA ban hành Nghj djnh s 36/20091ND-CP v 
quãn l, sü dicing pháo (sau day viêt g9n là Nghj djnh so 36/2009/ND-CP). Co the 
nói, Nghj djnh s 36/2009/ND-CP dixçic ban hành, d gop phân the chê hOa chü 
triicmg, du&ng li cüa Dâng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuOc và tmg buâc 
hoàn thin h thông pháp luat, tao sir chuyên biên manh  me ye nhn thüc cüa 
nhân dan, nãng cao hiu 1irc quàn l nhà nixóc trong linh virc nay, gop phân bão 
v an ninh qu& gia, bão dam trt tçr an toãn xã hi. Dê dánh giá khách quan, toãn 
din kt qua dã dat  duçic, ton tai,  hth chê trong qua trinh triên khai, thc hin và 
ph%lc vti hiu qua vic xây dirng Nghj djnh thay the Nghj dinh so 36/2009/ND-CP, 
B) Cong an xây dirng Báo cáo tong kêt thirc hin Nghj dlnh so 36/20091ND-CP 
vol nhf±ng ni dung ci the nhu sau: 

Phn thu nht 
TINH HINH TRIEN KLIAI, KET QUA THIIC HIN 

I. DC DIEM, TINH H!NH CO LIEN QUAN 

TruOc day d& pháo là mt phong tic, tp quán lâu diii cüa nhân dan ta 
trong các dip  l têt, hi he, lien hoan, khai truang. . .Do do, tü nhftng näm 1994 
trO v truOc, tInh trng san xuât, buôn ban và dot pháo trái phép 0 nuOc ta din 
biên rat phirc tap, các vii vic tai nan  ye pháo thu&ng xuyên xây ra, hang näm dã 
cithp di sinh mng hang tram ngtri, hang nghIn ngixi bj thuong, nhiêu ngui 
bj tan tt suôt di, gay lang phI ye tiên bac  và 0 nhiêm mOi trung. Dê kjp thñ 
khäc phic tInh trng trên, ngày 08/8/19?4,. Thu tithng ChInh phü dã ban hành 
Chi thj so 406/TTg ye vic cam san xuât, buôn ban và dot pháo. Qua 15 näm 
thirc hin Chi thj so 406/TTg cüa Thu tuOng ChInh phü dã dat  duc nhüng két 
qua nhât djnh. Tuy nhiên, tInh trang vi phm các quy djnh ye quàn l, sir diing 
pháo van cOn tiêm an nhiêu diên biên phüc tap.  ChInh vi 4y, dê nang cao hiu 
1irc, hiu qua cong tác quân l nhà nuOc ye lTnh virc nay, dông thii, tao  hành 
pháp...i .cho... các irc krçn... chirc nàng....trong phOng ngiia;- dâu...tranhdM v&i 
hành vi vi phm ye pháo, ngày 15/4/2009 Chlrih phü dä ban hành Nghj djnh s 
36/2009/ND-CP ye quàn l, sü ding pháo. Qua hin 10 näm to chüc thrc hin 
các cci quan, tO chirc và nhân dan d chap hành, thçrc hin nghiêm tue các quy 
djnh cüa Nghj dnh sO 36/20091ND-CP, trong dO, cong tác quán 1$', cp giy 
phép pháo hoa dâ di vào nên nêp, vic to chic b.n pháo h0a bão dam tuân thu 
dung các trung hqp theo quy djnh, tlnh trng vi pham v pháo duqc ngän chn, 
kiêm ché, thüc chap hành cua nhan dan nâng len rô ret,  các vi tai nan v pháo 
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d giâm han, gop phn báo dam an ninh trat  tir, M djnh phát trin kinh t xA hi 
cüa dâtntthc. Tuy nhiên, tInh hmnh vi phm ye pháo nh&ng nàm gân day van 
din biên phüc tap, các vi vic vi phm ye pháo có chiêu hu&ng näm sau cao 
hcm näm tnróc. Nhftng nàm tnthc day tInh trng dot pháo trái phép chü yêu xây 
ra & các tinh DOng bang Bäc B, Bàc Trung B thI nay dA lan rng vào các tinh 
Mien Trung, Tây Nguyen, Dông Nam B. Hot dng mua ban, tang trt, vn 
chuyên phao trai phep chu yêu diênra a cac tmh biên gicn phia bäc giap Trung 
Quoc, Bac Trung BQ giap Lao va lay Nguyen; nguon phao xac dnh la san xuat 
tti Trung QuOc, Thai Lan, các dôi tucmg qua biên giói mua và vn chuyên trái 
phép vào Vit Nam bang các phucing tin giao thông du?mg b5, dithng biên. 
Ngay sau let Nguyen dan, các dôi tixcing dà tO chüc mua ban, vn chuyên pháo 
trái phép v&i sO lixqng lan vào ni dja dê cat gift, tiêu thi, diên hInh: Ngày 
13/8/20 19, Cong an huyn Ht Lan, Cao Bang phôi hçip v&i DOn biên phông cüa 
khâu L Vin bat qua tang Lê Van Chung và Nguyn Dai  Duang, trü tai  Dông 
Tam, Hftu LUng, Long Son vn chuyên trái phép 2.765kg pháo; ngày 05/9/20 19, 
Cong an huyn Nghi L)c bat. gift 06 dOi tiiqng dêu trá tai  huyn L Thüy, tinh 
Quáng BInh vn chuyên pháo trái phép, thu 517,1kg pháo; ngày 05/9/2019, ti 
cira khâu Tan Thanh, Cong an tinh Lang San phôi hçip vói Trim biên phOng cüa 
khâu Tan Thanh phát hin, bat gift Dinh Kim Hoàng, trü ti Nhan Thành, An 
Nhan, Binh Djnh vn chuyên trái phép 12.125kg pháo; ngày 06/12/20 19, COng 
an tinh Quãng Binh phát hin, bat gift 02 bô con là Nguyen Dàng Muii và 
Nguyn Dang Minh trü ti Hung ThUy, L Thüy tang trC pháo trái phép, thu hoti 
900kg pháo các loai; ngày 05/12/20 19, COng an huyn Châu Thành, lay Ninh bat 
dOi tuçing Tnrang Van Ti'ing, SN 1978, tth tai Long Thành, Châu Thành vn 
chuyn pháo trai phép, thu 424,7kg phao. Dáng chii , hrc luçing ch'ác nang dã 
bat gift mt sO vi do dOi tirqng nguii Trung QuOc, ngithi Lao trirc tiOp 4n 
chuyen pháo vào Vit Nam, diên hInh: Ngày 12/01/2019, Don biên phông Bào 
Lam tinh Long San bat qua tang Hoãng Lam Hãi (quOc tjch Trung Quôc), trCi tai 
Bang Tu&ng, Quãng Tây, Trung Quôc vn chuyên trai phép 1.978 kg pháo. Ben 
canh dO, dà xuât hin tInh trng san xuât pháo trái phép theo huóng dan trên 
mng internet, có vi gay tai nn dc bit nghiêm tr9ng, dien hInh: Ngày 
29/01/2019, 04 hçc sinh là Nguyn Xuân Quang, Dtng Bào Long, Hoàng Tuân 
VU, Trãn Van Tnrông, trü tai Büi Xá, Düc Th9, Ha Tinh tr mua hOa chat và hQc 
theo hithng dan trên mng internet d san xuât pháo, bj no, hu qua, 01 ngu&i 
chêt, 04 nguii bj thuang (trong dO, cO Pham Thj Thu là m cüa Quang cing bj 
thucing); ngày 29/01/2019, tai ph'Lthng Ho Nai, thãnh ph Biên HOa,. Ta van 
Minh mua hóa chat ye san xuât pháo gay nO, hu qua, Minh tü vong tai ch. 

.................. - ............... .................................................... 

Ngay sau khi Chinh phü ban hành Nghj djnh s 36/2009/ND-CP v quãn 
l, sir ding pháo, các b, ngãnh và dja phuang dä tO chic quán trit trin khai, 
thc hin nghiem tCic, hiu qua theo chirc näng, nhim vi ducic giao. Theo báo 
cáo cUa các b, ngành, Uy ban nhãn d các tinh, thành ph trirc thuc Trung 
uang và COng an các dan v, dja phucrng, kêt qua trMn khai dä dat  duçic, cii th 
nhu sau: 
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1.BCôngan 

Ngay sau khi Chinh phü ban hành Nghj djnh s 3612009/ND-CP, B Cong 
an dã khn trucing ban hãnh Thông tu sO 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/20 10 
huóng dn thc hin mt so diêu cüa Nghj djnh so 36/20091ND-CP ngày 
15/4/2009 cüa Chinh phü ye quãn 1, sir dicing pháo. Dông thii phôi hçip vâi TOa 
an nhân dan tôi cao, Vin Kiêm sat nhãn dan tOi cao ban hành Thông tu lien tjch 
so 06/2010/TTLTfBCA\TKSNDTCTANDTC ngày 05/02/20 10 thay the Thông 
tu s 01/TILT ngày 25/01/1996 hrnrng dan vic truy cihi trách nhim hInh sir dôi 
vói các hành vi san xuât, mua ban, vn chuyên, tang trtt, sir ding trái phép pháo 
n và thuôc pháo, day là hành lang pháp 1 quan trQng dê kjp th?i ngàn chin vic 
buôn ban, tang trU và dot pháo trái phép. Ben c?nh  do, hang nm B Cong an dêu 
chü dng tham mi.ru cho Thñ tuOng Chinh phü có Cong din chi dao  các b, 
ngành, Uy ban nhân dan các tinh, thãnh phô trirc thuOc Trung uoTig tO chüc thrc 
hin nghiêm tue Nghj djnh so 36/2009/ND-CP. Dông th?ii, to chrc các Hi nghj 
bàn giâi pháp phOng ngra, dâu tranh vol ti phm và hành vi vi phm pháp lut 
ye pháo dôi vOi mt so dja phucmg tr9ng diem trithc djp Têt Nguyen dan hang 
nthn; xây drng các van ban chi dao  COng an các don vj, dja phucmg tp trung 
triên khai to chIrc thc hin cOng tác phông ngüa, dâu tranh vOi các hành vi san 
xuât, mua ban, 4n chuyên, tang trCt, sir ding pháo trái phép. 

D dánh giá tInh hmnh, kt qua trin khai thirc hin Nghj djnh s 
36/2009/ND-CP, hang n5m Bc) Cong an dã chi do thành 1p các doàn thanh tra, 
kiêm tra cong tác quân l, sr diing pháo dOi vOi Uy ban nhân dan và Cong an mc)t 
so dan vj, da phucing; phOi hçip cü can bc) tham gia các doãn kiêm tra lien Bc) v 
cong tác nay. 

2. B Quôc phông 

ThuOrng xuyen pMi hqp, hip dng chit chê v&i Bc) Cong an và các 1irc 
lixçing chüc näng trong phát hin, dau tranh, xir l dOi vOl các hành vi vi phm v 
pháo; chi dao  các don vj trong quân dc)i, nhât là hic  luqng  Bc)  dc)i biên phOng, 
Cành sat biên tien hành tuan tra, kiêm soát 0 khu vrc bien giOi, bin, dão d phát 
hin, xr l các hành vi mua ban, 4n chuyên, tang trft trái phép, buôn lu các loai 
pháo. Chi dao  lông ciic Cong nghip quc phOng, Nhà may Z121 th chrc san 
xuat pháo hoa và thiet bj diing d ban pháo hoa bào dam chtlu9ng, so luçing và 
giá thãnh hçip l dê cung irng cho các dja phizo'ng cO thu cu t chirc bn pháo 
hoa. Dông thii, chi dao,  hithng dan các don vj quân dc)i phi hçip v&i các don vj 
cO lien quan chuân bj nhân lirc, phuo'ng tic)n k5 thi4t, thit bj phic vi cho vic 
bn pháo hoa; phôi hqp vOi lirc luçing Cong an và các dja phuong thirc hin t& 
vicvn•chuyOn,•bâo- vc) bmpháchoabào...dam an....toàn, 
diing quy djnh. 

3. Bc) Van hóa Th thao và Du llch 
Dã chü dc)ng theo döi, kiêm tra vic)c to chüc bàn pháo hoa cüa các dja 

phuong theo quy djnh cña Nghj djnh so 36/2009/ND-CP; tng hçip tInh hInh, 
báo cáo, dê xuât v6i Thu tuOng ChInh phü quyêt djnh cho phép dja phuong t 
chüc bàn pháo hoa trên ca sO dê nghj cüa dja phuong, chi dao  các bc), ngành, 
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dja phixo'ng trong vic t chüc bn pháo boa. Báo cáo, d xut Thu tung Chmnh 
phü cho phép các dja phuo'ng to chüc ban pháo hoa không thuOc các truông hçip 
quy djnh tai Nghj djnh 36/2009/ND-CP 157 lan, trong do, b.n pháo hoa tm 
thâp 130 lan, bn pháo boa tam cao 27 lan. Ph6i hp vi Uy ban nhân dan thành 
phô Dà Näng, Bô Cong an, B Quôc phông và các b, ngành lien quan to chüc 
hi thi bn pháo hoa quôc tê, bâo dam tuyt dôi an toàn, tao  sir vui tuai phân 
kh&i cho ngi dan và khách du ljch, gop phân quáng bá hInh ành dat mróc, con 
ngithi Vit Nam vói ban  be quôc té. 

4. B Cong Thu'o'ng 

Thtrô'ng xuyen phi hçip vói cci quan báo chI i Trung trong và dja phuxing 
dê dua tin, bài viêt tuyên truyên ye lihh virc phông, chông các hành vi vi phm v 
pháo nhm 4n dng ngtrOi dan và doanh nghip thirc hin nghiêm tCic quy djnh 
cüa pháp 1ut trong vic kinh doanh, buôn ban hang hóa; dã vn dng, k) cam k& 
không thirc hin các barth vi vi phm ye pháo dôi viii 61.100 hxçit t chirc, kinh 
doanh các mt hang nhy cam, co nguy cci sai phm ye pháo trên toàn quc. Dng 
thè'i, chi dao  lxc krcing Quan l thj tru?Yng xây dirng ké hoach triên khai, phôi hçip 
v&i các lrc lixçing kiêm tra tai  các khu vrc trQng diem trong thi trix&ng ni dja, gm 
các chq, khu du ljch cO hoat dng thuoiig mai.  ..phôi hqp vâi lc krçing Cong an, 
Hâi quan, Bô di Biên phông kiêm tra, kiem soát, dâu tranh phông ngüa, phát hin, 
ngn chn, xà l các hành vi mua ban, vn chuyên, xuat khâu, nhp khâu trái phép 
các ba1  pháo giüa khu vrc ni dja và khu vçrc biên giài. 

5. B Tài chInh 

Hang näm, B Tài chlnh dä chi dao  Tng cic Hâi quan xây drng k hoach 
triên khai kiêm soát hãi quan, kê hoach thng cithng kiêm soát hang hOa xuat khau, 
nhp khâu, chOng buôn lu, gian ln thuang mi, vn chuyên hang hOa trai phép 
trong các tháng cao diem tnr&c, trong và sau Têt Nguyen dan; to chüc triên khai 
quyêt lit, áp diing dông b các bin pháp nghip vi kiêm soát hi quan; thng 
ctr&ng cong tác tuân tra, klêm soát chat chê tai  các tuyên, dja bàn, mt hang tr9ng 
diem và tr9ng tam vào mt hang cam xuât khau, nhp khau nhu pháo no... Phôi 
hqp chit  chê vol các lirc luçing Cong an,. Cãnh sat bien, B di Bien phOng, Quãn 
l thj trtthng trong vic giám sat hoat dng xuât cãnh, nhp cành; thng cithng cong 
tác tuyên truyên, phô biên pháp lut tai dja bàn quãn l; day mnh cong tác chap 
hành pháp lu.t nhm chü dng ngn chn, phát hin, bat gi và xü l kjp thii, cO 
hiu qua các hoat dng buôn lau, 4n chuyen trái phép hang boa, hang boa cam 
xuat khau, nhp khau qua biên giOi và các hành vi vi phm pháp 1u.t khác. Ben 
canh do, Bô Tài cbinh cting dã ban hành nhiêu vn bàn ye quãn l, xir l tang 4t, 
phucmgtiir vi phhchi rbnrgittjch thutheothc1ihfiihdOng 
th&i, huOng dn vic huy dng và sir ding kinh phi tü nguôn hcip pháp ngoài ngãn 
sách nhà nuOc dê to chüc bn pháo hoa theo diing quy djnh cüa pháp lust ye ngãn 
sách Nba nuOc. 

6. B Thông tin và Truyn thông 

IDa chü dng huóng dk, chi dao các co quan báo chI, dài phát thanh, truyn 
hlnh và các cc quan thông tin dai  chiing to chüc tuyên truyen nhàm nâng cao nhn 
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thüc cüa các cp, doãn th và nhãn dan trong vic thrc hin Nghj djnh s6 
36/2009/ND-CP, trong do, thông tin ye các thu don, hInh thi.'rc san xuât, mua ban, 
vn chuyn, tang trtr, sü dimg pháo trái phép, chê tài xir 1, két qua xi1 eüa các 
ci quan chüc nng ye các hành vi trên; biêu ducing cô vu nhftng than to diên hInh 
d cO thành tich trong vic phát hin xir 1, tO giác các hành vi vi phim ye pháo; tr 
nm 2009 dn nay dã co hon 30.000 tin, bài lien quan den cong tác quãn 1, sir 
diing pháo. DOng th?iri, dä chi dao  các doanh nghip cung cap và khai thác các djch 
vii bun chInh, vin thông phôi hçip t& vài các don vj chüc nàng cüa B Cong an và 
các co quan lien quan trong qua trmnh tiêp nhn, khai thác, vn chuyên, phát den 
ngithi nhn bi.ru giri bâo dam không cO hang cam giri qua &th'ng btru chInh; kjp 
th&i phát hin, xCr l nhttng hành vi lçii ding mng bixu chInh dê mua ban, vn 
chuyn pháo ngay tü khâu tiêp nhn ban dâu, lçri dmg dua hang vào trong các 
khâu khai thác, vn chuyên. 

4. Các b, ngành khác 

Dä chi dao  các don vj chüc nng thng cix&ng cong tác tuyên truyn, ph bin, 
quán trit thirc hin các quy djnh cüa Nghj djnh sO 36/2009fND-CP; xây dirng các 
van ban huàng dn thirc hin Nghj djnh sO 36/2009/ND-CP trong phm vi chirc 
nàng, nhim vii duçic giao. 

5. Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc trung ro'ng 

Dã ban hành các chi thj, ngh quyt, k hoach, thãnh 1p Ban chi dao  vâ t 
chüc Hi nghj quán trit triên khai, thçrc hin Nghj djnh sO 36/2009/ND-CP và 
Thông tu sO 08/2010iTT-BCA ngày 05/02/20 10 huàng dan thirc hin mt so diêu 
cUa Nghj djnh so 36/2009/ND-CP. Trong do, chi dao cap üy, chfnh quyn a co sâ 
và các co quan, ban, ngành, doàn the, tO chüc chInh frj - xã hi dày minh cOng tác 
tuyên truyen, phO bien và tO chuc tiien khai thrc hin nghiêm tic các quy djnh cüa 
Nghj djnh so 36/2009/ND-CP và Thông tu sO 08/2010/TT-BCA. DOng thii, phOi 
hcip v&i các co quan lien quan, chi dto các ban, ngành và Uy ban nhân dan các cap 
a dja phuong tien hành các bin pháp phông ngüa, ngän chn và xü l các hãnh vi 
san xuât, mua, bàn, vn chuyên, tang trCt, nhp khâu, sü ding trái phép các loi 
pháo và to chüc thirc hin tot vic bn pháo hoa, bão d an ninh, trt tii, an toàn, 
tiêt kirn và thirc hin ding quy djnh ye tam ban pháo hoa, thii gian, thoi ltrçing và 
dja diem tO chüc bàn pháo hoa; bào dam kinh phi tr nguOn xu hi hOa cho vic t 
chüc b pháo hoa ti dja phuo'ng theo quy djnh cüa pháp lut. 

III. KET QUA TO CIIii'C THIIC HIN 

1. Cong tác tuyên truyn 

COng tac-phbin, tuyèn tmy rNghjitjn1rs 36/2Q09fN-CP vácvàir 
bàn hixOng dan thi hành luOn dixçic xác djnh là mt trong nhftng ni dung quan 
trçng trong cong tác triên khai thçrc hin. Vi 4y, ngay tü khi Nghj djnh s 
36/2009fND-CP có hiu lirc, các b, ngành và Uy ban nhân dan các dja phucmg 
dà chü dng chi do, tuyên truyên, phO biên cho can b, cong chüc và nhân dan 
biet, thrc hin nghiem các quy djnh cüa Nghj djnh sO 36/2009/ND-CP và ThOng 
tu sO 08/2010/TT-BCA. 
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B Cong an vói vai trô là cci quan dtrçic Chmnh phü giao nhim vçi quãn 1 
nhà nuic ye cong tác nay dã tp trung chi dao  don vj chüc näng tng cu?mg phôi 
hçip vài các cc quan truyên thông a Trung uang nhu Dài Truyên hInh Vit Nam, 
Dài Tiêng nói Vit Nam, Báo Nhân dan và Cong thông tin din tr cüa các b, 
ngành.;. xây drng các phóng sir, dua tin, bài tuyên truyen ye ni dung cüa Nghj 
cljnh so 36/2009/ND-CP và các vn ban huóng dan thi hành dê can b và nhãn 
dan tim hiêu, chap hành; tO chüc các chiên djch truyên thOng, tuyên truyên ye 
cong tác quàn l, sir dmg pháo & mt sO dja phucing trQng diem. Cap iiy, chInh 
quyên ctja phuong dâ chi dao  hrc lixqng Cong an phôi hçip v&i các ban, ngành, 
doàn the, tO chüc xA hi, ca quan báo chI, phát thanh, truyen hInh & da phuang tO 
chüc tuyên truyên v&i nhiêu hInh thüc, bin pháp phong phü, ni dung phü hçip 
den tn ca s&, nhu: Tuyen truyên trén h thông truyên hInh, truyên thanh, ké ye 
pa no, áp phIch, ti rai... Nhiêu dja phuo'ng dã có dOi m&i, chü dung sang tao 
trong cong tác tuyên truyén nên dâ huy dng duqc câ h thông chInh trj vào cuc, 
tao dixçic sir dông thun và tIch circ tham gia cüa quân chüng nhân dan. Cong tác 
4n dng nhân dan thu hôi các loai pháo cCing duçc các dja phuong lam quyêt 
lit, hiu qua, nhiêu ncii nhân dan giao np hang tan pháo các loai, diên hmnh là: 
Ha Ni, Quâng Ninh, Hãi Phông, Thai BInh, Thanh Hóa, Bäc Ninh, Lang Son... 
Theo thông k ti's näm 2009 den nay, toàn quOc dà vn dng nhân dan giao np 
29.733,28 kg pháo các loai. 

2. Cong tác quail l, sfr dIng pháo hoa 

D dam bão thng nht, hiu qua trong cong tác quail i, sir ding pháo 
hoa theo quy djnh cüa Nghj djnh so 36/2009/ND-CP, các b, ngành, dja phuong 
dã tang cu?ing chi dao  thirc hin nghiem tüc, chat chê cong tác quãn l, sü d%Ing 
pháo, trong do, B QuOc phOng dã chi dao  Tong cic COng nghip quôc phông, 
Nba may Z.121 tO chüc san xuât pháo hoa và thiêt bj dung e bn pháo hoa bào 
dam chat luqng, so krqng yà giá thàrih hqp l dê cung üng cho các dja phuong kho 
CO nhu câu tO chüc bn pháo hoa và phiic vii vic xuât khâu sang các nu&c trên the 
giói. Theo thông kê, tir nàm 2009 den nay dã san xuât 1.641.860 qua pháo hoa tam 
cao, 1.444.837 kg pháo hoa tam cao, 182.350 giàn pháo hoa tam thâp, 1.017.590 
kg pháo hoa tam thâp; thp khâu 30.000 qua pháo hoa tam cao, 13.200 kg pháo 
hoa tam cao, 47.000 giàn pháo hoa tam thâp, 230.3 00 kg pháo hoa tam thâp; xuât 
khâu 1.552.560 qua pháo hoa tam cao, 683.126 kg pháo hoa tam cao, 2.550 giàn 
pháo hoa tam thâp, 10.7 10 kg pháo hoa tam thâp; các dja phucing dà to chüc 2.903 
lan bàn pháo hoa (2.700 lan bàn pháo hoa tam thâp, 203 lan ban pháo hoa tam 
cao) bão dam an toàn, dung quy djnh. 

3 san. xut, mua ban,. vn. 
tang trfr và sfr dijing pháo trái phép 

Ngay sau khi Nghj djnh s 36/20091ND-CP có hiu lirc thi hành, B Cong 
an dâ chi dao  các dan vj nghip vu và Cong an các dja phuang tang cuông lirc 
luçxng phông ngüa, dâu tranh dOi vâi các loai ti pham san xuât, mua ban, vn 
chuyên, tang trü và sr dmg pháo trái phép; sir ding dng b các bin pháp 
nghip vi dê näm tInh hmnh, quàn l dja bàn, dOi tuçmg. Cong an mtt so dja 
phuong dà huy dng tong hqp các hic luqng nghip vi nhu: Cãnh sat hInh sir, 
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Cành sat co &3ng,  Cành sat trt tsr, 113, Cánh sat giao thông... t chüc phi hçip 
tun tra kim soát, kjp thii phát hin và xr 1 nghiêm các tnth'ng hçip san xuât, 
mua ban, vn chuyn, tang trtt, sü dicing pháo trái phép. Lrc krçing Cong an ctâ 
chü ctng phôi hçip vâi các 1ic luçing BO di Biên phông, Hài quan, Quãn 1 thj 
truing, Cãnh sat biên... lam tot cong tác diêu tra ccr ban, thu?mg xuyen to chüc 
tun tra, kiêm soát, nhât là trên các tuyên biên giâi dê kjp th?ii phát hin, bat gift 
và xir l nghiêm dôi vâi các trtrông hçTp mua ban, vn chuyên, tang tr(t, sir ding 
pháo trái phép, diên hInh nhu: Lang San, Quâng Ninh, Ha TTnh... dä phát hin, 
bat gift và xir l nhiêu vi có so krçing l&n, gop phân ngn chn tInh trng mua 
ban, vn chuyên pháo trái phép tr ben ngoài vào nixâc ta. 

Tuy nhiên, thu?mg vào nhftng thii dim gn dn Tt Nguyen dan hang 
nàm, s vii vi phm có chMu htr&ng gia tang, các hành vi buôn ban, vn chuyên 
tang trft pháo vói nhiêu thu doan tinh vi nhu: chia nhO dê 4n chuyên, cat giâu lan 
vói các hang hóa khác, dung mtng internet dê lien h vói nhau nhäm trôn tránh 
S%T phát hin cüa ca quan Cong an; mt so nth con xây ra tInh trtng tái san xuât 
phao trai phep Vi vây, Bô dã tap trung chi dao cac luc luang nghiêp vu thng 
cuO'ng triên khai dông b các bin pháp nghip vii, day manh  chiên djch tan cong 
ti phm, dê ngän chn, kiêm soát vic nhp l.0 phao trái phép qua các tuyên 
biên giâi, nhât là tuyên biên giâi phia Bäc, tuyên biên gith trên biên; dông thri dä 
phôi hçip vth các ngành chirc näng tang cuOng kiêm tra, kiêm soát trong ni dja. 
Qua do d phát hin nhiêu vi nhp lu, 4n chuyên trái phép vth so krcrng l&n, 
theo thông kê, báo cáo qua han 10 näm thirc hin Nghj djnh sO 36/2009/ND-CP, 
toan quOc dã xây ra 20.478 vi, 23.703 dOi tuqng lien quan den pháo, 44 ngu?ii 
chat, 1.319 nguii bj thuang, thu 369.002.921 kg pháo, xir l hinh s1r 3.562 vii, 
4.733 dôi tuqng, 3.579,62 näm tü giam, xr pht hành chInh 14.252 vii, 22.920 
dOi tuçmg, xir ph.t 33.4 13.7 14.000d, trong dO: 

- San xut: 190 vçi, 322 di tucTng, thu 724.097 kg pháo; 

- Mua ban: 2.763 vi, 4.219 d& tirqng, thu 71.113, 37 kg pháo; 

- Vn chuyn: 6.277 vi., 6866 di tuçlng, thu 253.144,3 kg pháo; 

-  Tang trt: 3.749 vi, 4.489 di tuçmg, thu 43 .302,88 kg pháo; 

- Sü ding: 6250 vi, 7.807 d& tuçing, thu 7 18,2737 kg pháo; 

- Tai ntn: 1.249 vii, 44 nguii cht, 1.319 ngu?ii bj thuo'ng. 

Phn thu hai 

NIIAN XET, DANH GIA VA MOT sO KJNH NGHIM 
................................................................................................................................................................ 

1.U'udiêm 

- NhIn chung, qua han 10 näm thirc hin Nghj djnh s6 36/2009/ND-CP 
cac bô, nganh, dia phuang d chu dOng to chirc, triên khai thuc hiên nghiem tuc 
và dat  ducic kêt qua tIch circ. Các vi phm ye pháo ca bàn dä duqc, ngàn chn, 
kiêm chê, thrc chap hành cüa nhan dan duçc nâng len rö ret. Tinh trng d& 
pháo tràn lan, dot pháo trên duOng giao thông, khu dan cu duçic ngän chn kjp 
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th?ii, nhiu dja phtro'ng vào than dim giao thi'xa không Co ting pháo n& nht là 
các dja phtrcmg phIa Nam. Các dja diem duçvc phép bn pháo hoa duqc dam bão 
an toàn tuyt dôi, to không khI vui ttrcii, phãn khôi cho nhân dan trong không 
khI dOn nàm mói; cong tác dâu tranh phông, chOng san xuât, mua ban, 4n 
chuyên, tang trü, sà ding trái phép vñ khi, 4t 1iu no, cong cii ho trçi duqc 
day manh. 

- Co dixçc kt qua trên là do Chinh phü, các b, ngành và cp üy, chInh 
quyên các dja phixmig dâ tp trung chi dao  triên khai quyêt 1it; sr ra quân dông 
b cüa các lrc lirçing, các cap, các ngành, doàn the, chInh trj xã hi và CO sr phãn 
cong trách nhim rô rang cho tüng hrc luçing, timg dja ban, gn vâi trách nhim 
cüa ngithi dirng ctâu các dcm vj, dja phircrng. Cong tác tuyên truyên, vn dng 
nhân dan duqc tiên hành hiu qua, nhât là vic vn dng than dan tçr giác giao 
np pháo và to chüc k cam kêt không vi phm; vic xr 1 nghiêm minh các vi 
phm ye pháo cüa các con quan chirc näng ãã CO tác diing ran de, giáo diic chung. 
Lirc luçmg Cong an nhân dan CIa lam tot vai trô nông cot, xung kich, dâu tranh 
ngän chn cO hiu qua vic san xuât, buôn ban, vn chuyên, tang tr(r và dot pháo 
trái phép, CIa gOp phân tIch crc vào vic thirc hin thang lcri chü trixcmg cam pháo 
cüa nhà nithc ta, gift vCtng an ninh, trt tir phiic vi phát triên kinh tê, xã hi cüa 
dat nuâc và cuc song bInh yen ciia nhân dan. 

- Kt qua do có nghia quan trQng Ca v mtt chInh trj, kinh t và xâ hi, 
cuthênhusau: 

V mt chInh trj: Thrc hin cO hiu qua chü truang cm pháo cüa Nba 
nuonc có nghTa rat quan tr9ng trong d&i song chmnh trj cüanhân dan ta, duçic CIa 
s nhân dan dông tInh üng h, du lun dánh giá cao. Qua trInh tO chüc thrc hin 
dA huy dng ducic ca h thông chInh tn cüng tham gia, to nên süc mnh tOng 
h9p. CO the nOi, day là mt trong các chü truong, chinh sách cüa Dàng, Nba 
nrnc tü truóc den nay duc nhãn dan üng h và dat  hiu qua cao. Day cong là 
bài hçc qu giá, là tiên dê, dng lirc thüc day dê to chirc th'çrc hin các chü 
truong, quyêt sách quan tr9ng trong cong cuc xây d%rng và bào v to quôc cüa 
toàn Dãng, toàn dan ta. 

V mit xd h5i: K& qua cüa vic th%rc hin Nghj djnh 36/2009/ND-CP ye 
quãn l, sir diing pháo CIA thirc sir vuçit qua nhftng khO khàn, thü thách cüa nhftng 
phong tic, tp quán, tam l xA hi và Ca tIn nguing tü bao dani nay, dOng thani vn 
gift lai  nhftng nOt van hOa truyên thông trong vic Nba nrnrc dirng ra to chüc bn 
pháo hoa ngày Tet cô truyên cüa dan tc và các ngày l. Tai nin ye pháo dkdên 
tCr vong, tan tt và các hu qua khác do pháo gay ra, xA hi phai garth chju ye con 

V mt kinh t.• Tp tiic sir ditng phào truâc day không nhftng ânh huàng 
den tInh mng, sirc khOe, môi tru&ng bj ô nhim ma cOn gay lAng phi v tin 
bc, hang nAm tiêu tOn hang tram t dOng cho vic dot pháo, trong khi nn 
kinh tê cüa ta cOn gp nhiêu khO khän, dani sOng cüa nhân dan vüng sâu, vng 
xa rat can duçic Nhà mthc, xA hi quan tam giü d. VI 4y, k& qua vic t 
chüc hin Nghj djnh 36/2009/ND-CP dA gOp phân quan tnQng trong cong tàc 
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ctâm bào an ninh trt tsr, phitc vi yêu cu phát trin kinh t, an sinh xà hi và 
bào v môi trumg. 

2. Tin ti, hin ch 

Ben canh  nhttng kt qua dt duccc nêu trên, qua trinh trin khai, thirc hin 
Nghj djnh so 36/2009/ND-CP cüng bOc  1 nhng hin chê, khó khn, vithng mac, 
c%i th là: 

- TInh trng sn xut, buôn ban, vn chuyn, tang trü' pháo trái phép v&i 
con tim n nhiêu phüc tap, xây ra & nhiêu dja phuang, nhât là các tinh biên giâi 
phIa Bàc giáp Trung Quôc, Tây Nguyen, Bàc Trung B giáp Lao và mt so dja 
phucmg giáp Campuchia, so vii vic và ctôi trnyng vi phm ye pháo có chiêu 
hithng gia tang gifta các näm; so pháo thm lu vào nuâc ta & mt so th&i diem 
vn khó hem soát, nhât là thii diem tru&c, trong ià sau Têt Nguyen dan; vic 
phi hçip giOa các lc luqng trong phát hin, dâu tranh, ngän chn pháo nhp I.0 
kêt qua chi.ra cao, nhât là & các dja phuang tr9ng diem. Dáng chü nh1tng näm 
gân day tai  th&i diem giao th'sa, & mt so dja phuong, nhât là & khu vrc nông 
thôn, yen biên, biên giói, thj trân, lang nghê, dja bàn giáp ranh. . .tInh trng lçii 
di.ing Nhà nuâc to chüc bàn pháo hoa dê dot pháo trái phép van cOn xây ra nhung 
chua duçic các car quan chüc nàng ngàn chn kjp th?ii, xr l trit dê. Nhiêu dja 
phuarng dã lam tOt & khu vixc do thj nhtmg & khu virc nông thôn, khu vrc yen 
biên thI buông lông quàn l nên tInh trng vi phm van tái diên. Dáng chi , tInh 
trng tai  ntn ye pháo van con xãy ra, theo thông kê báo cáo hr näm 2009 den nay 
dà xày ra 1.249 vçi, 44 nguii chêt, 1.319 ngix1i bj thucing. 

- Cong tác tuyên truyn, 4n dngnhân dan dã dtrçic các dja phuang quan 
tam tO chüc thrc hin, nhtrng & mt so dja phuong hiu qua chua cao. Vic 
tuyên truyên, vn dng nhân dan k)? cam kêt thirc hin Nghj djnh cüa ChInh phü 
chi lam & thai diem giáp Tét Nguyen dan và các dçit cao diem, không duçrc lam 
thuing xuyên, lien tic, cOn tràn lan, thiêu trçng tam, trng diem. Ni dung 
tuyên truyên chua phong phü, them chI chi t.p trung tuyên truyên ye cam buôn 
ban, vn chuyên, tang tri3, sir diing pháo no ma khOng chü tuyen truyen ye các 
loai pháo khác. 

- Cong tác báo cáo tInh hinh, kt qua vic thçrc hin Nghj djnh s 
36/20091ND-CP cüa ChInh phü & mt sO da phuong chua chInh xác, chi.ra phân 
ánh trung thirc tInh trng vi phm ye pháo. Mt so vi vic vi phm ye pháo dâ 
duçic các car quan báo chI phãn ánh nhtrng dja phuang không báo cáo hoc báo 
cáo khOng kjp th?ii, day dü; cOng tác xü 15' các vt vic vi phm ye pháo con kéo 
dai,nhiêuvuviêc xüly cOn nhe nêntInhràn de, giao duc phap luât ye cOn&tac 
nay không dat  yêu cau, mic dIch dê ra. Mt sO vii an xày ra tnrâc Tt Nguyen dan 
nhung chua duçic xir 15' kjp thii, sau Tt chuyen sang xCr 15' hành chinh hoc xir vâi 
müc an thâp nên tInh ran de, giáo diic chua cao. 

- Hang näm, Cong an các darn vj, dja phuarng thu gift s li.rçmg pháo lan, 
trong khi pháo là san phâm nguy hiem, dê gay cháy n, trong khi do, Nghj djnh 
so 36/20091ND-CP chua CO quy djnh dôi vói quàn 15', bào quãn, tiêu hüy pháo; 
các hành vi b nghiêm cam quy djnh tai Nghj djnh s6 36/2009/ND-CP cOn chua 
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dy diX; nhiu hãnh vi lien quan dn pháo hin nay gay nguy him cho xã hi 
nhixng 1i chtra duçic quy djnh trong các hành vi bj nghiêm cam; chua quy djnh 
c1t the danh miic các loti pháo, san phâm pháo duqc siX diing ti Vit Nam, 
nguyen täc quãn 1, siX d%ing pháo. 

- Tti Diu 5 Nghj dinh 36/2009/ND-CP cüa ChInh phil quy djnh các loi 
pháo, san phm pháo duçic sà dicing, trong do cO, các san phãm nhir: pháo hoal 
hi bng giay (tth loai  hoa có chi'ra kim loai), pháo din, pháo trang tn bng giây, 
bng thira, bang tre, trXc, kim 1oi; que hixo'ng phát sang; các san phãm phát tin 
hiu ánh sang, màu sac, am thanh duçic dilng trong các hoat dng van hoá, van 
ngh không gay nên tiêng no. DOng th&i, ti khoãn 3 Diêu 3 Thông tu sO 
08/2010/TT-BCA quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Nghj djnh 
so 36/20091ND-CP ngày 15/4/2009 ye quãn 15', sü dung pháo thi vic quãn 15' pháo 
hoa 1 hi bang giây, pháo din, pháo trangtri bang giây, bang nhira, bang tre, trilc, 
kim 1oi; que huang phát sang; các san phâm phát tin hiu ánh sang, màu sac, am 
thanh duqc dmg trong các hoat dng van hóa, van ngh không gay tiêng no quy 
djnh tai  khoãn 4 Diêu 5 Nghj djnh so 36/2009/ND-CP cUa Chmnh phü duçic thc 
hin theo quy djnh cüa pháp lut ye thuo'ng mai.  Tuy nhiên, hin nay chua có cci 
ché, quy djnh quãn 15' cii th dOi vói loai san phãm nay. 

- Theo quy djnh tai  Diu 7 Nghj djnh 36/2009/ND-CP cüa ChInh phU thi các 
truông hqp duçic phép sü diing pháo hoa gôm: Têt Nguyen dan; GiO To Hiing 
Vuong; K5' nim ngày Quoc khánh, ngày Chiên thang Din Biên Phü, ngày Chiên 
thang Giãi phOng hoàn toãn mien Nam; Ngày hi van hoá, du ljch, the thao mang 
tinh qu& gia, quc tê; Nhân djp k5' nim ngày giãi phóng, thành 1p  các tinh, thành 
ph trxc thuc Trung uo'ng; Tru?mg hccp khác do Thu tuOng Chinh phü quyêt djnh. 
Ngoài các tnr&ng hçip duqc phép siX diing pháo hoa theo quy djnh tai  Nghj djnh sO 
36/20091ND-CP cüa Chinh phü. Tuy nhiên, qua hon 10 nam triên khai thirc hin, 
nhiu tnrông hqp can thiêt SiX dimg pháo hoa nhixng không duçic quy djnh tai  Nghj 
djnh s 36/2009/ND-CP cüa Chlnh phü, diêu nay gay khO khan cho các Cu quan, tO 
chiXc trong qua trInh SiX ding. 

3. Nguyen nhân 

Nhing tn tai,  vurng mc neu trén cüa vic t chiXc thirc hin Ng djnh 
36/2009fND-CP xuât phat tü mt sO nguyen nhãn chü yeu sau day: 

- Do phong tic, tp quan lau di cüa nhãn dan ta trong nhiu thp then viXa 
qua, den nay vn cOn tam 15' luyen tiêc dn den vic SiX diing trái phép các loai 
pháo trong các djp ie, tet, nhât là khu vic nOng thOn, vüng sâu, vüng xa và ving 
dông bang sOng HOng. Mc khác dat nuã tath tiiyên biêngiáLtrên dat lieu và. 
trên biên dài, dja bàn hoat dng rng, trongkhi do biên gióri trên dat lien vâi dja 
hInh rung nüi hiem trâ, thieu thrOng mOn, lOi mci, liru luçng hang hóa xuât khâu, 
nhp khâu, nguOi và phuong tin xuât cành và nhp cãnh qua các ciXa khau ngày 
càng tang, trong khi di ngü can b trrc tiep lam nhim vii cüa các hrc luçmg 
chüc nang cOn mOng, trang thiêt bj và phuung tin k5 thut nghip vi elmira dáp 
iXng day dü yêu câu và dOng b nên gay rat nhiêu khó khãn trong vic kiêm soát 
vic buOn ban, vn chuyên trái phép các loai pháo qua biên giói vào trong ni dja 
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d tiêu thii. Mt khac, vic buon ban pháo mang lai lçii nhun rt 1in nên các di 
tuçing bat chap phap luat de buon ban phao tral phep. Ben cnh do, do Trung 
Quc không cm pháo nén nguii d don giao thüa hang nm dêu to chc dot 
pháo, gay tác dng tam 1 den ngi.thi dan Vit Nam, nhât là khu vurc biên giOi. 

- Cp üy, chInh quyn mt s dja phuong, nht là c.p cci sâ chua thrc sr 
quan tam chi dao  quyêt lit, vic triên khai, to chüc thirc hin cong tác nay chü 
yu giao cho lc li.rcrng Cong an dam nhim nên chua huy dng duçic sirc manh 
cia cã h thng chInh trj cüng tham gia, vi vy kêt qua chua cao. Mtt khác, do 
nhn thüc cüa mt b phn ngu1i dan con han  ché, thu vui không lành manh, 
nên dn dn vi pham ye san xuât, buôn ban, 4n chuyên, tang tnt và dot pháo 
trái phép. 

- Tai khoãn 3 và 4 Diu 3 Nghj djnh s 36/20091ND-CP ngày 15/4/2009 cüa 
Chinh phü ye quãn l, sü dung pháo quy dnh: Pháo no là 1°a  san phãm cO chra 
thu& pháo dixçic chê t?o  bng các cong ngh khác nhau không phãn bit xuât xü 
và ncii san xuât, kbi có tác dng cüa các kIch thIch cci, nhit, hoá, din gay nên 
ting n; pháo hoa là san phm có chüa thuôc pháo hoa, khi cO các tác dng cüa 
•các kIch thich co, nhit, hoá, din sê gay phan img hoá h9c tao  hiu üng anh sang 
có màu sac, gay tiêng no hoc khOng gay tiêng nO. Các khái nim trên chua rô 
rang, cii the, chua tách bach  pháo hoa gay tiêng nO và pháo hoa khOng gay tiêng 
nO, thc chat, pháo hoa gay tiêng no là có sir ding thuOc pháo nO. DOng thai, tai 
khoân 41 và 42 Diêu 1 Lut HInh sr sO 12/2017/QH14 ngày 20/6/20 17 cüa 
QuOc hi khóa XIV sira dOi, bo sung mt so diêu cua Bô Lut hinh sir sO 
100/2015/QH13 chi quy djnh xr l hInh sir dOi vâi các hành vi san xu.t, mua 
ban, 4n chuyn, tang tr& pháo n; di vói phao hoa và các loai pháo khác thI 
không bj th l hInh s%T. Nh'ir 4y, thrc tê hin nay các lc luçing chirc nàng gp 
nhiêu kho khän trong x l dôi vói các hành vi san xut, mua ban, 4n chuyn, 
tang trCt pháo hoa no, nên hiu qua ran de, giáo diic chtra cao. 

- Cong tác trin khai, t chüc thirc hin các bin phap nghip vi ccr bàn cüa 
các hrc liicmg chüc näng ye linh yirc nay chua dáp üng duçic yêu câu ctu tranh, 
phOng ngi'.ra dOi vâi các hành vi vi phm, that là dja bàn trçng dim cOn trng, 
cOng tác näm tInh hInh cOn yeu. Tü thrc tê trên dn dn cong tac phOng ng1ra 
nghip vçi, phOng ngüa xã hi, cOng tác dau tranh chng cac hành vi vi phm 
Nghj djnh 36/2009/ND-CP cOn nhiêu bat cp và hiu qua chua cao. 

- Cong tác phi hçip giüa cac hc krçmg diu tra, truy t, xét xr các V%1 vic 
vi phm ye san xuât, buOn bàn, 4n chuyên, tang trC và dot pháo trái phép nhiu 
dja phuong cOn chm, yI  4y hiu qua rn de, giáo dic chung cOn hn ch; cOng 
tác tuyên truyên, 4n dng than dan hIth thuc cOn chua da dung, phong pith và 
chua cO tr9ng tam, trng diem, chu yêu chi t3p tnung vào thM dim cui nàm. 

- Kinh phi thuimg xuyên hang näm h trçi cho cOng tac tuyen truyn, 4n 
dng nhãn dan giao np phao và cong tác thi dua, khen thu&ng cOn hn ch, nen 
hiu qua chua cao. 
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II. MOT sO BAI HQC KINH NGHIM 

Qua hcin 10 näm th chi'rc thixc hin Ngh djnh 36/2009/ND-CP, riit ra mt 
so kinh nghim sau: 

1. Tnrôc hit, v nhn thCrc phãi xác djnh dày là chü trtxo'ng, quy& sách có 
nghia rat ion câ ye chInh trj, kinh tê và xA hi. Cong tác quân l, sir ding pháo 
phâi muon dat  duçic hiu qua phãi cO sir quan tm lãnh dao  cüa các cap u Dãng, 
sir clii dao  trçrc tiêp cüa chInh quyén các cap, phát huy süc manh  tong hçip cüa Ca 
h thông chInh trj. Dê có sir clii dao  tp trung, thông nhât, cht chê, phâi thành 
1p Ban Chi dao & các cap gOm các thành phân: COng an, Mt trn, Hi Cru 
chiên binh va các ban, ngành cO lien quan ckr&i sr chi dao  cüa Uy ban than dan 
cüng cap; có slgr phân cong hçrp 1 theo chüc nthig cüa tüng Co quan, &ng ngành, 
trong do nông cot là hrc krçing Cong an. 

2. LuOn coi tr9ng cOng tác tuyên truyn, giáo d%ic, vn dng Co tr9ng tam, 
trçng diem, dOng thô'i trong clii dao  phâi quyêt lit, thtrông xuyên, lien tic, kêt 
hçip tuyên truyên, vn dng v&i kiêm tra, xü l vi phm; kêt hqp giia vn dng 
rng khap vâi 4n dng cá bit, tao  nên phong trào thi dua sâu rng, có nhu 4y 
cong tác nay mói có hiu qua. Dc bit, là trong th&i diem Têt nguyen dan phãi 
chü dng và tang cuông thirc hin cOng tác tuyên truyên, vn dng nhãn dan. Các 
vi vic vi pham cO dü can cü kh&i to can khán truong diêu tra lam rô dua ra xét 
xir sam dê kjp thoi trân ap, ran de và giáo d%lc chung. 

3. Sau Tt Nguyen dan phâi th chüc so kt, dánh giá k& qua, rut ra uu 
dim, nhtrng ton tai,  dê ra phiiong hithng, nhim vii dOng thii phái dng vién, 
khen thu&ng kjp thii nhthig tp the, cá than co thành tich xuât sac, nhàm lam 
chuyn biên ca trong nhn thüc và hành dng cüa can b và than dan. DOng thM, 
phãi hem dim trách nhim, xir l nghiêrn minh nhng dja phuong, don vj và cá 
nhân do buông lông cong tác quãn l dê xây ra các hành vi vi phm nghiem 
tr9ng. So pháo thu hôi, phâi bão quãn, tiêu huS'  trit d, dam bão tuyt dôi an 
toàn, v sinh môi tru&ng, dê phông hu qua xâu co the xày ra. 

Phn thw ba 

PU' BAO TDII HINH vA PII1J'iNG HTSNG 

THU'C HIN TRONG TH(1I GIAN TOI 

Thii gian t&i, tInh hinh an ninh chInh trj và trt tir an toàn xA hi con tim 
an nhiêu yêu tO phüc tap, hoat dng san xuât, mua ban, vn chuyên, tang trü và 
sü ding pháo trái phép vOi nhiêu thu don tinh vi, xào quyt, CO chiêu huàng gia 
tang. Dê cong tác quàn 1, si diing pháo dat  hiu qua, dáp üng yêu cau quàn l 
ihaiijpphaifj5hong nga, dâu tra thOhTU1iam, phiic vi phát trin 
kinh tê - xâ hi trong tInh hmnh mâi can thc hin hiu qua mt so ni dung trng 
tam, cii the nhu sau: 

1. Khn truong nghien ciu, d xut xây dmg, trinh ChInh phü ban hành 
Nghj djnh thay the Ngh djnh so 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa Chinh phü 
ye quàn 1, sir d'çtng pháo và ban hành theo thâm quyên các van ban huong dn 
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thi hành d kjp khc phiic nhfng khó khn, bt cap,  dáp l'rng yêu c.0 quân 1 nhà 
r , P P nircic ye quan ly, six ding phao. 

2. Các bO,  ngãnh chüc n*ng Va Uy ban nhãn dan các tinh, thành pho liVe 
thuQe trung trong tiep tiic clii do, to chixc thirc hiçn nghiem tuc, co hiçu qua Ngh4 
djnh s Nghj ctjnh s 36/2009/ND-CP cita Chinh phü v quàn l, sir ding pháo. 

3. Cong an các dja phuong chñ dng n.m tInh hInh, tham muu cho cp üy, 
chfnh quyên các c.p chi dto huy dng toàn b h thông chinh tn và các tang lop 

nhãn dan tip tic thirc hin có hiu qua Nghj ttinh  so 36/20091ND-CP cüa Chinh 
phiX v quàn l, sir ding pháo. Trong do, chü trQng cong tác tuyên truyên, phô 
bin các quy djnh cüa pháp lut ye quãn l, sir d1ng pháo. Phôi hçip chat ch vO'i 
co quan báo chf, phát thanh, truyên hInh a dja phuong day mnh day mnh tuyên 
truyên vâi nhiêu hinh thüc, ni dung bin pháp, tuyên truyên tâi tn thôn, bàn, tO 
dan phô, ciim dan cix; to chüc k cam ket dôi vth các dôi tuçrng tr9ng diem. Chi 
dao và giao trách nhim cii the cho hrc luçrng Cong an co sâ & phuô'ng, xã, thj 
trân thng cu&ng kiêm tra, nhäc nh& các h gia dInh, co quan, trithng hçc chap 
hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 1i4t ye quãn l, sà diing pháo. 

4. Cong an các don vj, dja phuo'ng phãi xác dinh  diing tm quan trçng cüa 
cong tác phông ngira, dâu tranh vOi các loai ti phm san xuât, mua bàn, vn 
chuyên, tang trEk, si:r diing pháo trái phép; huy dng các 1irc luçrng s'ir ding dông b 
các bin pháp nghip Vçi, kpthôi phát hin, diêu tra, lam rO các hành vi vi phm Va 
xCr 1 nghiêm theo quy dnh cüa pháp lut. Chü dng phôi hçp v&i các lixc luqng thu 
B di Biên phông, Hãi quan, Cãnh sat biên. . .làm tot cong tác diêu tra co bàn, thng 
curng tuàn tra kiêm soát, phát hin, bat giü các dôi tixqng mua bàn, vn chuyn 
pháo trái phép qua biên gi&i ngay tir sau Têt Nguyen Dan. Khn tnrcing cti&u tra, 
hoàn thin ho so, phôi hçip y&i Vin kiêm sat, Tôa an dixa ra truy t& xét xCr mt s 
vi diên hinh phiic Vçi phông ngra, rn de, giáo d%ic chung. 

5. Tng cuông kim tra, don dc vic thc hin Ngh djnh s 36/2009/ND-CP 
cüa Chinh phü ye quàn 15r, sirdiing pháo ti dja bàn co s&, kpthôri dng viên khen 
thu&ng th1tng tp the, Ca than o thành tich xuât sc, dng thôi, kim dim l.. rO 
trách nhim và xü l nghiêm dOi vO'i .nhng tp th& cá nhãn buOng lông tro. chi 
dao, th%rc hin dê tinh hinh din ra phüc tap./ 
No'i nhin: 
Thu ttró'ng, các Phó Thii tixàng Chinh phü (d báo cáo); 
D/c B trir&ng (dé báo cáo); 
Tôa an nhân dan tôi cao; 
Vin Kiêm sat nhãn dan tôi cao; 

- Cácb,cccquanngangbô, cciquanthucChInhphü; 
UBND  tinh, thãnh phô trirc thuc Trung uTlg; 

- Côin ác dcm.. ij, 
- Lmi: VT, C06(P6). 
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