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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc 

tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

  t đề nghị của  iám đốc S   ế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 21/TTr-

S HĐT ngày 20/02/2020, Công văn số 386/S HĐT-TT TĐT ngày 23/3/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 tại biểu chi tiết kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động 

xúc tiến đầu tư, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả;  

Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính lập, thẩm định chi tiết phần kinh phí 

thực hiện các hoạt động truyền thông, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giao bổ sung 

dự toán (ngoài Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh) theo nhu cầu, tiến độ thực tế triển khai thực hiện. 

2. Sở Tài chính cân đối bố trí vốn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục 

thanh toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở KHĐT; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

             

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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