D tho Thông t quy nh c th danh mc pháo hoa, pháo hoa n; danh mc chi tit mã s HS các loi pháo, v
khí th thao, v khí thô s, công c h tr.
Cn c yêu cu qun lý nhà nc trong tng thi k, Cc Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi có trách nhim
phi hp vi các n v liên quan nghiên cu rà soát, báo cáo B trng B Công an xem xét, quyt nh sa i, b
sung danh mc pháo hoa, pháo hoa n; danh mc chi tit mã s HS các loi pháo, v khí th thao, v khí thô
s, công c h tr.
Bo m khong cách an toàn
D tho quy nh: a im xây dng c s sn xut, kho bo qun pháo phi bo m khong cách an toàn ti các công
trình, i tng cn bo v theo quy nh ca pháp lut có liên quan. Pháo c phân loi theo mc nguy him và yêu
cu an toàn trong bo qun, s dng theo quy nh ti Ngh nh s 42/2020/N-CP ca Chính ph.
V k thut an toàn, d tho quy nh: Kho ct gi, bo qun pháo phi c thit k, xây dng phù hp vi quy nh ti Khon
1 iu 6 Ngh nh s 137/2020/N-CP ca Chính ph.
Phi thc hin các bin pháp an toàn khi bo qun, s dng loi pháo nhy cháy vi các ngun nng lng in, cm ng
in và tnh in gây ra t các ngun thu, phát sóng in, giông sét, ng dây in cao áp hoc dòng in lc.
Ngoài ra, ch nhng ngi iu kin v an ninh, trt t; có trình chuyên môn phù hp vi v trí, chc trách m nhim
và c hun luyn v k thut an toàn, phòng cháy cha cháy, ng phó s c trong hot ng pháo mi c thc hin các
công vic liên quan n pháo...
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