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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 16/CT.UBT
TX. Vĩnh Long, ngày 13 tháng 09 năm 1995

CHỈ THỊ
Tổ chức triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về  
hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện
ở thị trường trong nước.

      Chính phủ có Nghị định 02/CP ngày  5/01/1995 quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 7/ 1995. Đây là văn bản pháp quy quan trọng của Nhà nước nhằm thống nhất quản lý về hoạt động kinh doanh thương mại đối với hàng hoá, dịch vụ trên thị trường theo qui định của pháp luật và cũng đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của công dân và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, ngăn ngừa việc lợi dụng kinh doanh để hoạt động phi pháp.
      Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ. Ủy ban nhân dân dân tỉnh chỉ thị:
      1/- Giám đốc các Sở có chức năng quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm và phối hợp triển khai Nghị định và thông tư chuyên ngành về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện theo chuyên ngành quản lý, tiến hành kiểm tra và hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức và cá nhân đăng ký kinh doanh đúng quy định của Nhà nước hiện hành.
      Các cơ quan thông tin đại chúng sử dụng mọi hình thức thích hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên để các tổ chức và công dân chấp hành.
      2/- Trong thời gian từ nay  đến 25/9/1995 phải triển khai xong trong tỉnh và đi vào cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các tổ chức và công dân đúng quy định của Nhà nước.
      3/- Giao Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch có kế hoạch, chịu trách nhiệm triển khai Nghị định 02/ CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ và thông tư số13/TM ngày 21/6/1995 của Bộ Thương mại, hướng dẫn đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ về trình tự thủ tục thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
      Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Thương mại - Du lịch, Sở công nghệ và môi trường triển khai Thông tư số 19/ BXD ngày 01/7/1995 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị.
      4/- Đối với lĩnh vực của các ngành quản lý như :Điện lực, Công nghệ và môi trường, Công an, Y tế, Văn hoá thông tin, Nông nghiệp, Ngân hàng Nhà nước, Quân sự, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm triển khai ngay khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ chủ quản.
      5/- Các ngành chức năng phải xử lý kịp thời những tổ chức, công dân  vi phạm đăng ký thương mại có điều kiện và vi phạm về hàng hoá dịch vụ cấm, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự  theo qui định của pháp luật hiện hành.
          Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.
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