
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-

2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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

Căn cứ văn bản số 3253-CV/TU ngày 17/5/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

về việc tiếp tục nghiên cứu, tham gia vào Đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ 

XVII; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầ u tư tại văn bản số 

1165/SKHĐT-THQH  ngày 06/5/2020 về việc đề nghị ban hành Đề án phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền 

vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định: Đề án phát triển Kinh tế xã hội 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững , nâng cao 

chất lượng tăng trưởng. 

Điều 2. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố có  liên quan tham mưu tổ chức thực hiện 

Đề án đúng theo quy định. 

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

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, các đoàn thể; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

(Đ-         b) 
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