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			   CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	Về việc triển khai thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”.

	Thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ tích cực của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài tỉnh, các đối tượng gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống ở tỉnh ta đã được quan tâm chăm sóc, thể hiện tốt đạo lý “ Thương người như thể thương thân “ của dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều đối tượng bất hạnh rất cần sự trợ giúp thiết thực của cộng đồng xã hội. 
	Để chào đón thiên niên kỷ mới và góp phần thiết thực nhân kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại trong năm 2000, đồng thời triển khai thực hiện tốt công văn số 365 CV/TU, ngày 31/12/1999 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :

	1- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức phát động và tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tổ chức thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ” trong những ngày đầu tháng 01 năm 2000 , để mọi người ý thức và tự nguyện đóng góp. Mức vận động cụ thể như sau:
	- Đối với cán bộ, công chức: tối thiểu là 02 ngày lương.
	- Đối với mỗi người dân: tối thiểu là 2000 đồng.
	Số tiền vận động được trong tuần lễ này đăng nộp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.
	2- .Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các tổ chức thành viên và phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp, để tổ chức thực hiện tốt ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”. Cuối tháng 01 năm 2000, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp kết quả gởi về UBND tỉnh, để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
	3- Sở văn hóa - thông tin, Đài phát thanh - truyền hình và Báo Vĩnh Long xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương này rộng khắp trong toàn tỉnh, để mọi người trong xã hội tích cực đóng góp giúp đỡ những người bất hạnh, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ chúng ta.
	Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
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