
 

Sở Công Thương Đồng Nai: Số 2, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 02513.941.585 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:                 /SCT-KH 

V/v cung cấp các Nghị quyết, 

chính sách, chương trình phát 

triển ngành Công Thương địa 

phương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Cục Công Thương địa phương. 

           

Thực hiện Văn bản số 677/CTĐP-KHTH ngày 14/9/2021 của Cục Công 

Thương địa phương về việc cung cấp các Nghị quyết, chính sách, chương trình 

phát triển ngành Công Thương địa phương. 

Sau khi rà soát, Sở Công Thương Đồng Nai cung cấp danh sách các văn 

bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực phát triển ngành công 

thương địa phương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:  

Stt 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu, ngày 

ban hành văn bản 
Trích yếu nội dung văn bản 

I Các văn bản đã ban hành 

1 
Kế hoạch của 

Tỉnh ủy 

198-KH/TU ngày 

10/8/2018 

Về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát 

triển công nghiệp quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

2 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

200/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Ban hành quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng 

hạ tầng chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm 

công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2020-2025. 

3 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

11/2021/NQ-

HĐND ngày 

30/7/2021 

Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2021- 2025. 

4 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

12/2021/NQ-

HĐND ngày 

30/7/2021 

Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ Chương 

trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

5 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

26/2021/QĐ-

UBND ngày 

28/6/2021 

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

6 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

27/2021/QĐ-

UBND ngày 

28/6/2021 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

7 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

19/2021/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2021 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh ban hành quy 

định phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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8 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

33/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2021 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

9 

Chương trình 

hành động của 

UBND tỉnh 

859/Ctr-UBND 

ngày 22/01/2019 

Triển khai Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 

10/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây 

dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. 

10 
Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

3681/KH-UBND 

ngày 03/4/2020 

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2020-2025. 

11 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

558/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2021 
Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025. 

12 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

4025/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2020 

Ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. 

13 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

1698/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2019 

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-

2025, định hướng đến năm 2035”. 

14 

Chương trình 

hành động của 

UBND tỉnh 

5247/CTr-UBND 

ngày 17/5/2021 

Về phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025. 

15 
Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

59/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2021 

Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025. 

16 
Kế hoạch của 

Tỉnh ủy 

362-KH/TU ngày 

28/5/2020 

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. 

17 
Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

9728/KH-UBND 

ngày 14/8/2020 

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai theo 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, tâm nhìn đến năm 2045. 

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

1 Phương án  
Phương án phát triển công nghiệp tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh Đồng Nai. 

2 Chương trình  
Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2021- 2025. 

3 Quyết định  

Quy định đấu thầu quản lý và khai thác chợ tỉnh 

Đồng Nai (đang hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm 

định). 

4 Quyết định  

Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát 

triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 4536 /TTr-SCT 

ngày 24/8/2021 của Sở Công Thương). 

5 Quyết định  
Phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai các giai đoạn tiếp theo. 

6 Quyết định  

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong 

lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công ngành công thương 

lĩnh vực khuyến công. 

 
* Gửi kèm các file văn bản đã được ban hành. 
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Trên đây là danh sách các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về 

lĩnh vực phát triển ngành Công Thương địa phương giai đoạn 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, Sở Công Thương Đồng Nai kính gửi Cục Công Thương địa 

phương tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung 
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