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


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

Số: 2298/QĐ.UBT

TX.Vĩnh Long, ngày 13 tháng 11 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v  Xát nhập Ban Giáo dục chuyên nghiệp vào                            Sở Giáo dục tỉnh Cửu Long.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỬU LONG
	
	Căn cứ vào 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 tháng 6 năm 1983;
	Căn cứ quyết định: 227/HĐBT ngày 29/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế các cơ quan hành chánh sự nghiệp;
QUYẾT ĐỊNH
	Điều I: - Nay nhập toàn bộ Ban Giáo dục chuyên nghiệp thống nhất vào Sở Giáo dục (gồm toàn bộ cán bộ công nhân viên và cơ sở vật chất). Từ nay Ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông và dạy nghề.
	Điều II: - Các đ/c Giám đốc Sở Giáo dục, Trưởng ban tổ chức chính quyền nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức gọn mạnh, bố trí phân công cán bộ nhân viên theo yêu cầu.
 	- Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh giúp cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp (cũ)  và Sở Giáo dục thống nhất tài chính, tài sản vào Sở Giáo dục theo nguyên tắc hiện hành của Nhà nước.
	- Công an tỉnh thu hồi và quản lý con dấu của Ban Giáo dục chuyên nghiệp sau khi thống nhất tổ chức, thống nhất tài chính.
	- Thời gian sắp xếp thống nhất tổ chức, tài chính. Đến 30/10/1989 cho xong tổ chức mới của Sở Giáo dục đi vào hoạt động theo chức năng.
	Điều III: - Các đ/c: Ban Giáo dục chuyên nghiệp, Giám đốc Sở Giáo dục, Giám đốc tài chính - ngân hàng, Giám đốc Công an, Trưởng ban tổ chức chính quyền, và đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  
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