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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 18 /2009/Qð-UBND

03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 20 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ñầu tư thực hiện dự án
tại ñịa bàn các xã, thị trấn có ñồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên ñịa bàn
tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Chương trình số 21-CTr/TU ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Tỉnh ủy An
Giang;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2034/Qð-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành ðảng bộ tỉnh An Giang về phát triển
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số Khmer ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến
năm 2015;

