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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký 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 
Quyết 

định 
28/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 

Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và 

mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

Ủy ban nhân 

dân 

2 
Nghị 

quyết 
231/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 

V/v phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng 

nhân dân 

3 

Chương 

trình hành 

động 

104-Ctr/TU ngày 10/6/2020 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy Khóa X thực hiện NQ 55-NQ/TW 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 

Tỉnh ủy 

4 Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 25/8/2020 

Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo 

hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù 

giai đoạn 2021-2025 

Ủy ban nhân 

dân 

5 Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 
Ủy ban nhân 



26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 

30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

dân 

6 Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 21/01/2021 
Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, 

bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025 

Ủy ban nhân 

dân 

7 Kế hoạch 39/KH-UBND ngày 03/02/2021 
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021-2025 

Ủy ban nhân 

dân 

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

1 
Quyết 

định 
  

Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực 

hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và 

vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

đối với cụm công nghiệp. 

Ủy ban nhân 

dân 

2 Quyết định  
Đề án thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời 

kỳ 2021 - 2030 

Ủy ban nhân 

dân 

3 Kế hoạch  
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh 

Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 

Ủy ban nhân 

dân 

4 Kế hoạch  
Kế hoạch Phát triển thương mại khu vực biên giới giai đoạn 

2021 - 2025 

Ủy ban nhân 

dân 

5 Kế hoạch  Kế hoạch Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc 

vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

Ủy ban nhân 

dân 



giai đoạn 2021-2025 

 

 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2021-09-30T08:51:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Kèm theo văn bản số 2120/SCT-KHTCTH của Sở Công Thương




