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Số:              /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng  12   năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Thuận 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 

6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư và đặc 

điểm cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan 

đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc 

tiến đầu tư; 

Căn cứ văn bản số 3013/BKĐT-ĐTNN ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 

2022; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5150 /SKHĐT-

EDO ngày 22 tháng 12 năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh 

Thuận (có Chương trình kèm theo). 

Điều 2. Các cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình có 

trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đạt hiệu quả và sử dụng 

kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn 

phòng Phát triển kinh tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận:     

- Như Điều 3; 

- Bộ KH&ĐT; 

- Thường trực Tỉnh ủy;          (báocáo)  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Cục Đầu tư nước ngoài; 

- Trung tâm XTĐT phía Nam; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành; 

- Đài PTTH, Báo NT, TTX VN; 

- VPĐD cơ quan thông tấn báo chí tại NT; 

- UBND các huyện, TP;  

- Cổng thông tin điện tử; 

- VPUB: LĐ, VXNV; 

- Lưu: VT, KTTH. NV 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-24T17:54:50+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-12-25T19:05:46+0700


		2021-12-25T19:06:02+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-12-25T19:06:41+0700




