
Danh mục văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 (Kèm theo Công văn số: 1819/SCT-TTr ngày 28/9/2021 của Sở Công Thương Cà Mau) 

 
 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương. 
 

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 Chương trình 
03/CTr-UBND ngày 

10/7/2020 

Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 - 2025. 
UBND tỉnh 

2 Quyết định 
1669/QĐ-UBND ngày 

03/9/2020 

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 - 2025. 
Chủ tịch UBND tỉnh 

3 Kế hoạch 
03/KH-UBND ngày 

03/01/2021 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025 và 2026 - 2030. 
UBND tỉnh 

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

1 
Kế hoạch/ 

Phương án 
 

Triển khai thực hiện Lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xây dựng: 

- Phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực 

và dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt của tỉnh Cà Mau thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Định hướng phát triển ngành công nghiệp gắn liền với 

phương án phát triển hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế tỉnh Cà Mau thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Phương án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại của tỉnh 

Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ban Chỉ đạo lập Quy 

hoạch tỉnh Cà Mau 
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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 

2 Kế hoạch  

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42/CTr/TU 

ngày 30/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 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 

3 Quyết định  
Đề án phát triển chế biến và thương mại thủy sản giai đoạn 

2021 - 2030 
Chủ tịch UBND tỉnh 
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