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 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị Định của Chính Phủ qui định danh mục chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. 



Thực hiện Nghị Định số:168 /1999/NĐ-CP ngày  29.11.1997 của  Chính phủ qui định danh mục chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội và Thông tư số:1036/2000/TT-QP ngày 24.4.2000 của Bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện việc đăng ký ,thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội. 

Để tổ chức triển khai phối hộp thực hiện của các cơ quan, UBND các cấp và cơ quan quân sự, chủ phương tiện kỹ thuật và các chủ thể khác có liên quan thực hiện thống nhất việc đăng ký, thống kê, báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội trong toàn tỉnh, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Chỉ thị:

1/ Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị Định số:168 /1999/NĐ-CP  của  Chính phủ và Thông tư số:1036/2000/TT-QP của Bộ quốc phòng ,tổ chức đăng ký ,thống kê, báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động tại đơn vị ngành mình phụ trách cho quân sự. 

2/ Các ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp cùng cơ quan quân sự  trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị Định số:168 /1999/NĐ-CP  của  Chính phủ và Thông tư số:1036/2000/TT-QP của Bộ quốc phòng tại đơn vị ngành mình phụ trách thống kê, đăng ký, báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động    cho cơ quan quân sự huyện, thị .

3/ Giao giám đốc: sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh, sở Y tế, Trạm đăng kiểm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng ,nhiệm vụ của từng ngành phối hợp thực hiện việc đăng ký ,thống kê, báo cáo phương tiện kỹ thuật huy động bổ sung cho quân đội.

4/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch hướng dẫn triển khai ,thực hiện cho các ngành, huyện ,thị xã  trong đăng ký ,thống kê,thời gian  báo cáo phương tiện kỹ thuật huy động bổ sung cho quân đội.Chịu trách nhiệm tổng hộp báo cáo về Quân khu, Bộ Quốc phòng đúng quy định


5/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai ,chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị Định số:168 /1999/NĐ-CP  của  Chính phủ và Thông tư số:1036/2000/TT-QP của Bộ quốc phòng việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật trên địa bàn huyện ,thị. Phải học tập các Nghị Định, Thông tư   cho nhân dân am hiểu chấp hành và tự nguyện đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội .Phải thành lập Ban chỉ đạo đăng ký phương tiện kỹ thuật của huyện ,thị.


Trong qúa trình thực hiện thường xuyên báo cáo thuận lợi khó khăn về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo.
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