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CHỈ THỊ
" về việc thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg ngày 20/10/1999 cùa Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng ( Khoá VIII ) "

	
	Thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH.TW Đảng ( khoá VIII ); công văn số 19/BTC CBCP-TCBC ngày 21 /01/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg và kế hoạch số 18 KH/TU ngày 15/10/1999 của Tỉnh uỷ Vĩnh long về tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thức 7 BCH.TW Đảng ( khoá 8 ). Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh long chỉ thị :
	1). Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, các tổ chức sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh tuỳ theo loại hình hoạt động của đơn vị mình khẩn trương rà soát ngay lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị, địa phương mình, và xây dựng đề án sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế của ngành, cấp mình (theo đề cương hướng dẫn số 70/BTC.CBCP-TCBC ngày 25/4/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ).
	Thời hạn từ nay đến 15/5/2000, gởi báo cáo về cơ quan Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.
	2). Ban Tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm tổng hợp các đề án của các ngành, cấp, huyện - thị và lập đề án chung trong toàn tỉnh trình UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 20/5/2000 phải hoàn thành.
	Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, các tổ chức sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để cùng phối hợp thực hiện ./.
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