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Số: 120/QĐ-UBND An Giang, ngày  20  tháng  01  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

của tỉnh An Giang 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr-

SKHĐT, ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 của tỉnh An Giang. 

Điều 2. Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp của Kế hoạch, Giám đốc 

các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh và doanh nghiệp có liên quan, Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng các đề án, dự án cụ thể để thực 

hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đã đề ra.  

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp Cục Thống kê theo 

dõi, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế 

hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các 

Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh và doanh nghiệp có liên quan, Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (1 + 2); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Văn phòng Quân khu 9; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, TP; 

- Lãnh đạo VP, Các phòng thuộc VP; 

- Báo AG, Đài PTTH AG, Webstie tỉnh ; 

- Lưu VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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