
UBND HUYỆN KON RẪY 

PHÒNG TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /CV-TP 
 V/v tuyên truyền, phổ biến và 

xử lý vi phạm hành chính đối 

với hành vi mua bán, vân 

chuyển, sử dụng pháo trái phép 

trong dịp Tết Nguyên đán. 

 

          Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 115/STP-TTr ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Tư pháp về việc tuyên truyền, phổ biến và xử lý vi phạm hành chính đối với hành 

vi mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. 

Phòng Tư pháp kính đề nghị các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

 1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và 

Công văn số 37/UBND-TH ngày 13 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến 

các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép(1) cho toàn 

thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện bằng các hình thức phù 

hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; không 

để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. 

 2. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 

theo thẩm quyền đối với các hành vi về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái 

phép theo quy định. Trình tự, thủ tục, hình thức và mức xử phạt,... thực hiện 

theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 

13/11/2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

                                           
1 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (nhất là các 

hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 của Nghị định); Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 11) 

và các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có liên quan đến hành vi mua bán, 

vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. 
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toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;... 

 Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (Báo cáo); 

- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tiến 
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