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CHỈ THỊ
về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
 theo Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích ngày 03 tháng 9 năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Trong năm 2000 do chưa có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Chính phủ, nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã có hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích. Trong năm qua việc thi hành nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả chưa cao và chưa có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính về nghĩa vụ lao động công ích do chưa có hướng dẫn của Chính phủ. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2000/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích. Để việc thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh được nghiêm và đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và Nghị định số 81/2000/NĐ-CP, ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

2/. Giao Giám đốc sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về sở Lao động- Thương binh và Xã hội để sở Lao động- Thương binh và Xã hội  tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời ./. 
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