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STT Tên loại văn bản Số, kí hiệu, ngày ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

I Các văn bản đã ban hành 

1 Kế hoạch Số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 Về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 
Tỉnh ủy 

2 Kế hoạch Số 259/KH-UBND ngày 30/10/2018 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 

09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến 

lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 

UBND tỉnh 

3 Nghị quyết Số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 Về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2030. 
Tỉnh ủy 

4 Kế hoạch Số 395/KH-UBND ngày 19/8/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/TU 

ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 

UBND tỉnh 

5 Quyết định Số 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009  
Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang. 
UBND tỉnh 

6 Quyết định Số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 
Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí khuyến công tỉnh Bắc Giang. 
UBND tỉnh 

7 Quyết định Số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý và 

sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 
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8 Quyết định Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 
Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 
UBND tỉnh 

9 Quyết định 
Số 192/2012/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 

Về việc ban hành Quy định về phát triển và quản 

lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

10 Quyết định 

Số 262/2015/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015 

Về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng đối 

với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

11 Quyết định 
Số 38/2017/QĐ-UBND, ngày 15/11/2017 

Về việc ban hành Quy định về phát triển và quản 

lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

12 Quyết định 
Số 17/2020/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định về phát triển 

và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

13 Quyết định 

Số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

UBND tỉnh 

14 Quyết định 

Số 46/2020/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức 

đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

15 
Kế hoạch 

 
Số 2509/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021-2025 

 

Chủ tịch UBND tỉnh 

16 Kế hoạch 

 
Số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 

Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2021-2025 

Chủ tịch UBND tỉnh 

17 
Kế hoạch Số 29/KH-UBND ngày 28/02/2019 

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

Chủ tịch UBND tỉnh 

18 

Kế hoạch Số 263/KH-UBND ngày 15/9/2020 

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 

của tỉnh Bắc Giang 

Chủ tịch UBND tỉnh 

19 Quyết định Số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 Ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến 

tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

UBND tỉnh 

20 Quyết định Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định UBND tỉnh 



  

một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 

ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-

UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Giang. 

21 Quyết định Số 928/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 Về việc ban hành Quy trình thực hiện liên thông 

các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

UBND tỉnh 

22 Quyết định Số 615/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều, phụ lục của Quy trình 

thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp 

điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh 

II Các văn bản có kế hoạch xây dựng, ban hành trong thời gian tới 

1 Quyết định  Về việc ban hành  “Quy chế xây dựng, quản lý và 

thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh 

Bắc Giang” thay thế Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 

30/9/2009 

UBND tỉnh 

2 Kế hoạch  Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến 

lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

UBND tỉnh 

 




