
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH ỦY, HĐND VÀ UBND TỈNH ĐÃ BAN HÀNH 

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 

1 Quyết định  
2612/QĐ-UBND 

 ngày 16/10/2018  

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 71-KH/TU ngày 03/7/2018 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 23-

NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị, 

về định hướng xây dựng chính sách phát 

triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

UBND tỉnh 

2 Quyết định  
333/QĐ-UBND  

ngày 08/02/2021 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 

03/7/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

Quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của 

Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban 

hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-

UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

3 
Nghị quyết 

 

04/2020/NQ-HDND 

ngày 8/7/2020 

Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk giai đoạn 2021-2030 

HĐND tỉnh 

4 
Nghị quyết 

 

14-NQ/TU 

ngày 15/7/2020 

Về Phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ 



 

5 Quyết định  
3153/QĐ-UBND  

ngày 21/12/2020 

Ban hành Chương trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 15/7/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về phát triển 

năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

UBND tỉnh 

6 Quyết định 
1491/QĐ-UBND  

ngày 17/6/2021 

Ban hành Chương trình Khuyến công tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh 

7 Quyết định 
16/2021/QĐ-UBND 

ngày 4/6/2021 

Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk 

Lắk  

UBND tỉnh 

8 Quyết định 
898/QĐ-UBND  

ngày 19/4/2021 

Ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ 

logistics trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2021-2025 

UBND tỉnh 

9 Quyết định 
2507/QĐ-UBND  

ngày 9/9/2021 

Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 

1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, về Chương trình phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-

2025 

UBND tỉnh 




