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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 

logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 

triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017  của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh 

tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1209/TTr-SCT 

ngày 08/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch nâng cao năng lực 

cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay 

thế Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2;                                                                                        
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/QĐ-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/QĐ-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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