
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 3301/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc 

tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu và rau màu công nghệ cao giai đoạn 2021-2025  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-BNNPTNT-CBTTNS  ngày 28/7/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về việc Phê duyệt đề cương Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh, 

xúc tiến tiêu thụ rau màu và rau màu công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 

– 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 

29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác 

gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh 

An Giang giai đoạn 2021 - 2025, 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 281/TTr-SNNPTNT ngày 31 tháng  12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phát triển vùng sản 

xuất chuyên canh, Xúc tiến tiêu thụ rau màu và rau màu công nghệ cao tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021 – 2025. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

  
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp & PTNT, CT; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, KHCN, TTTT, 

TNMT; Trung tâm XTTMĐT tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh, LMHTX tỉnh; 

- Ngân hàng NNVN chi nhánh tỉnh; 

- Đài PT-TH AG; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, KTTH, HCTC; 

- Lưu: VT. 

                 KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 
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