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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 74 /QĐ.UBT
TX. Vĩnh Long, ngày 24 tháng 3  năm 1991

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 2 cuộc vận động “
Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và nâng cao trách nhiệm
 làm mẹ góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng bỏ học”.

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/6/1989;
	- Căn cứ quyết định số 163/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về trách nhiệm của các cấp chánh quyền trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

	Điều I: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 2 cuộc vận động " Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và nâng cao trách nhiệm làm mẹ góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học" trong toàn tỉnh và bổ nhiệm các Ông bà như sau:
	1- Ông Nguyễn Bá Hiều Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.
	2- Mời bà Lê Thị Hạnh Hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh phó ban trực.
	Các ủy viên bao gồm:
	3- Bà Đặng Huỳnh Mai Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh.
	4- Ông Trần Công Tuấn Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin tỉnh.
	5- Bà Nguyễn Thu Hiệp Phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh.
	6- Ông Trần Hoàng Kim Bí thư đoàn thanh niên tỉnh.
	7- Ông Nguyễn Văn Thân Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
	8- Ông Mai Thanh Liểu Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh.
	Điều II:  Ban chỉ đạo thực hiện 2 cuộc vận động Phụ nữ có trách nhiệm phối hợp với các sở ban ngành và các huyện thị xã xây dựng đề án, hướng dẫn và chỉ đạo để tổ chức thực hiện đúng tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước.
	Quá  trình  chỉ đạo thực hiện  có sơ  tổng kết rút  kinh nghiệm,  báo cáo tình
 hình cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Điều III:  Ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Ông Chủ tịch UBND huyện, thị xã,  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ông bà có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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