
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  2338 /QĐ-UBND       An Giang, ngày  05  tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo 

lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

 trên địa bàn tỉnh An Giang 
___________________________   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;  

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

1208/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 64/KH-SKHCN 

ngày 29/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Đề án “Tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT và PCT Trần Anh Thư; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- P.KTN, P.HCTC. 
 
Đính kèm Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 29/9/2020 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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