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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch xuất khẩu năm 2003




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH




- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ mục tiêu chương trình phát triển xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2005 do Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 13 thông qua;
- Căn cư vào Nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2003 được HĐND tỉnh khoá 14 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09/01/2003;
- Căn cứ tình hình thực hiện năm 2002 và các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch xuất khẩu năm 2003 của các đơn vị trong tỉnh;
- Theo đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư,


QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1: Giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch xuất khẩu năm 2003 cho các đơn vị như sau: (có biểu chi tiết kèm theo).
	Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, các ngành, các đơn vị cần tổ chức chỉ đạo thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc các sở, đơn vị có tên trên và Giám đốc các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.






	TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
	 KT/ CHỦ TỊCH
	PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 
- Như điều 2;	(Đã ký)
- Lưu VP.

                                                                  	  Phan Lâm Phương



BIỂU GIAO CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH 
XUẤT KHẨU NĂM 2003
(Kèm theo quyết định số 532/QĐ-UB ngày 12/3/2003 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

