
STT Tên loại Văn bản
Số, kí hiệu, ngày tháng 

ban hành Văn bản
Tên gọi Văn bản/ trích yếu nội dung

Cơ quan ban 

hành

I

1 Chương trình hành động 08-CTr/TU ngày 14/5/2021

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ 

tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2020 - 2025

Tỉnh ủy

2 Nghị quyết
12/2021/NQ-HĐND ngày 

27/07/2021

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chính sách hỗ trợ xúc tiến

thương mại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số

36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bình Định

HĐND

3 Quyết định
44/2021/QĐ-UBND ngày 

06/08/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và

thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định ban

hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

của UBND tỉnh Bình Định

UBND

4 Quyết định
04/2021/QĐ-UBND ngày 

10/3/2021

Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

Bình Định
UBND

5 Quyết định
1040/QĐ-UBND ngày

26/3/2021
Chương trình khuyến công tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 UBND

II

1 Quyết định

Đề án đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát

triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030

UBND

Các Văn bản đã ban hành

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

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Kèm theo Văn bản số            /SCT-QLCN ngày      /9/2021 của Sở Công Thương Bình Định)
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STT Tên loại Văn bản
Số, kí hiệu, ngày tháng 

ban hành Văn bản
Tên gọi Văn bản/ trích yếu nội dung

Cơ quan ban 

hành

2 Quyết định
Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030
UBND

3 Quyết định

Đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu

chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ

và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

UBND

4 Quyết định
Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
UBND
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