
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

TÌM HIỂU 

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHÁO HOA NỔ, PHÁO HOA;  

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHO PHÉP BẮN PHÁO HOA NỔ 

 

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

về quản lý, sử dụng pháo (sau đây viết tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP), Sở 

Tư pháp trân trọng giới thiệu quy định về sử dụng pháo hoa nổ, pháo hoa; thẩm 

quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ theo quy định của Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP, như sau: 

I. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA NỔ 

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ được thực hiện trong các trường hợp sau 

(Điều 11 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP): 

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 

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) 
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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. 

II. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG PHÁO HOA NỔ ĐỂ BIỂU DIỄN, THI 

ĐẤU 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 91 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, các cơ 

quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng 

Chính phủ cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao 

nhiệm vụ sản xuất, cung cấp. 

III. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG PHÁO HOA  

Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng pháo hoa 

như sau:  

1. 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. 

2. 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. 

III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHO PHÉP BẮN PHÁO HOA NỔ 

1. Thẩm quyền cho phép bắn pháo hoa nổ 

- Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 

5 và 6 Phần I Tài liệu này do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định và phối hợp với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo quy định. 
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- Trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định tại mục 7 và mục 8 

Phần I Tài liệu này và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa 

nổ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa 

nổ theo quy định tại mục 7 và mục 8 Phần I Tài liệu này hoặc muốn thay đổi tầm 

bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ, phải đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trước 30 ngày. Nội dung văn bản phải nêu rõ số lượng, tầm bắn, 

số điểm bắn, thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến bắn pháo hoa nổ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Các Ban Đảng TU, VP TU; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, 

  VPHĐND tỉnh;                                   (để tuyên 

- UBMTTQ&TCCTXH tỉnh;               truyền) 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội LG tỉnh; Đoàn LS tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN, HTX; 

- Báo cáo viên PL cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng TP huyện, thành phố; 

- Trang TTĐTPBGDPL tỉnh;    (đăng tải) 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: XDKTTHPL&PBGDPL. 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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