ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CỬU LONG
--------


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

Số: 2121/QĐ.UBT

TX.Vĩnh Long, ngày 31 tháng 8 năm 1989
        		             				          
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Ban hành bản qui định tạm thời về tổ chức 
Ban Nhân dân ấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỬU LONG
	
	- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/ 06/ 1983;

	- Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh và ông Giám đốc Sở Tư pháp;
	
QUYẾT ĐỊNH

	Điều I : Nay ban hành kèm theo quyết định này bản qui định tạm thời về tổ chức Ban nhân dân ấp trong tỉnh Cửu Long.

	Điều II : Giao cho Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thi hành bản qui định tạm thời này, đồng thời theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện của cơ sở kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những điểm cần bổ sung và sửa đổi.

	Điều III : Ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh chiếu quyết định thi hành.

	Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của tỉnh và huyện thị trái với quyết định này đều hủy bỏ.
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- Như điều 3		             
- CT, PCT UBND tỉnh	         
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