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ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
[ 

 

Số:   1166   /UBND-NC                 Tuy Phong, ngày  19 tháng 5  năm 2022 
V/v: tăng cường tuyên truyền, 

bảo đảm cơ sở vật chất và các 

điều kiện cần thiết để phục vụ 

công tác phân cấp đăng ký xe 

ô tô, mô tô, xe gắn máy trên 

địa bàn huyện 

 

 

                     Kính gửi:  

                                           - Các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; 

                                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 06/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-

BCA quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công 

an nhân dân; Thông tư số 16/2022/TT-BCA quy định một số mặt công tác nghiệp vụ 

của lực lượng Cảnh sát giao thông; theo đó, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, toàn tỉnh triển 

khai thực hiện phân cấp cho Công an cấp huyện thực hiện công tác đăng ký xe ô tô và 

Công an cấp xã đủ điều kiện theo danh sách rà soát của Bộ Công an thực hiện công 

tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách 

thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đăng ký 

xe. 

Thực hiện Công văn số 1380/UBND-NCKSTTHC ngày 10/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần 

thiết để phục vụ công tác phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn 

toàn tỉnh;   

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ thực hiện 

công tác phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện quán triệt tổ chức 

thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm 

quan trọng đối với chủ trương của Bộ Công an trong việc triển khai phân cấp cho 

Công an cấp huyện thực hiện công tác đăng ký xe ô tô và Công an cấp xã thực hiện 

công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã 

hội. 

2. Thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1096/UBND-

NC ngày 12/5/2022 về việc yêu cầu bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho 

KHẨN 
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Công an huyện và Công an các xã, thị trấn phục vụ công tác cấp đăng ký xe ô tô, xe 

mô tô, xe gắn máy trên địa bàn huyện bảo đảm hoàn thành 2 đúng tiến độ việc triển 

khai phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, góp phần 

nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ 

Nhân dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

các nội dung chỉ đạo tại Công văn này; chủ động nắm tình hình, thường xuyên báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC(Phượng).  

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực 
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