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I Các van ban dä ban hài 

1 Nghj quyêt 
So 11/2019/NQ-HDND 
ngày 04/12/2019 cüa 
HDND Thành phô 

V rnt so chinh sách phát trin ngành 
nghe nông thôn 

2 u t dinh 

So 02/2020/QD-UBND 
ngày 02/3/2020 cüa 
UBND Thành phô 

Djnh rnirc h trçY kinh phi khi cong 
nhn danh hiu lang nghê, nghé truyên 
thông và lang nghê truyên thông Ha 
Ni 

3 Quyêt djnh 
So 2757/QD-UBND ngày 
20/6/20 12, cüa UBND 
Thành phô 

Quy hooch tng th phát trin thung 
rnai thành phô Ha Ni den nãm 2020, 
tarn nhin den näm 2030 

4 Quyet djnh 
So 5058/QD-UBND ngày 
05/1 1/2012 cüa UBND 
Thành phô 

Quy hotch mng 1uó'i ban buôn, ban 
lé trên dja bàn thành phô Ha Ni den 
närn 2020, tam nhin den näm 2030 

5 
• 

Quyet dinh 
• 

So 2228/QD-UBND ngày 
01/6/2021 cüa UBND 
lhanh pho 

Phê duyt D an ?Tang  ciRng quán 1 
các cüa hang kinh doanh trái cay trén 

. 
da ban thanh pho Ha NQI gial dotn 
2020-202 5 

6 Kê hoch 

So 136-KH/TU ngày 
02/5/2019 cüaThànhüy 

Trin khai thirc hin Chi thj so 30-
CT/TW ngày 22 thang 01 näm 2019 
cüa Ban Bi thu Trung wmg Dàng 
khóa xii ye tang cung sir länh do 
cüa Dãng và trách nhim quãn l,2 cUa 
Nhà nu'âc dOi vâi cOng tác bâo v 
quyên lçii cüa ngui tiêu diing. 

7 
• 

Quyet dinh 
• 

So 571 8/QD-UBND ngày 
29/12/2020 cüa UBND 
Thanh pho 

Ban hành Kê hoch "Day rnanh triên 
khai các hoat dOng bão ye quyên loi 

,. . 
ngwn tieu dung tren da ban thanh 

jhô HàNi giai domn 2021-2025". 

8 Kê hoach 

So 204-KH/TU ngày 
10/9/2020 cüa Thành üy 

Thrc hin Nghj quyêt so 23-NQ/TW 
ngày 22/3/20 18 cUa B Chinh tn ye 
djnh hixó'ng xây dirng chinh sách phát 
trin cong nghip quOc gia den nãrn 
203 0, tarn nhin den näm 2045 

9 
• 

Quyet dnh 

S 6743/QD-UBND ngày 
27/9/20 17 cüa UBND 
Thành ph 

Phê duyt D an phát triên cong 
nghiêp ho trcc trên dia bàn thành phô 
Ha Ni giai doan 2017-2020, djnh 
hung den näm 2025 

10 Quyet djnh 
S 1 1/2020/QD-UBND 
ngày 05/6/2020 cUa 
UBND Thành phô 

Phê duyt Quy chê Quãn 1 kinh phi 
phát trien cOng nghip h trç và quy 
djnh rnirc chi cii the các hott dng 



phát triên cong nghip h trg cüa 
thành phô Ha Ni 

11 Quyt dinh 
S 23 16/QD-UBND ngây 
05/6/2020 cüa UBND 
Thành phô 

Phê duyt Chuong trinh phát triên 
cOng nghip h trq thành phô Ha Ni 
giai don 2020 — 2025 

12 Quyt djnh 
S 1292/QD-UBND ngày 
14/3/20 18 cüa UBND 
Thànhph Ha N5i 

phê duytQuy hoach phát trin CCN 
Thành phô Ha Nôi den nãm 2020, có 
xét dn närn 2030 

13 Quyët djnh 

So 496/QD-UBND ngày 
26/01/2018 cüa UBND 
Thành ph 

Phé duyt Dê an phát trin san phm 
cong nghip chñ hrc thành phô Ha Ni 
den närn 2020, dinh hung ti närn 
2025 

14 Quytdjnh 

s6 4303/QD-UB ngày 
24/9/2020 cüa UBND 
Thành ph 

Phë duyt K hoch thijc hin d an 
phát triên san phârn cong nghip chü 
l'c giai dotn 202 1-2025 trên dja bàn 
Thânh ph 

II Các van ban có k hoch xây thyng, ban hãnh trong thô'i gian tói 

1 Quy& djnh 

Xây dirng chInh sách h trçY phát triên 
lang nghê, ngành ngh nông thôn 
thuc thârn quyên ci1a UBND Thành 
phô 

2 Phucmg an 

Phát trin lang ngh thành ph Ha Ni 
giai doan dn närn 2030, dinh hurng 
den nãrn 2045 d tIch hcp vào Quy 
hoach thành phô Ha Ni 

3 K hoch 
Báo tn, phat trin lang ngh, nganh 
ngh nOng thôn giai don 2021 — 2025 

4 Dr 
Trung tarn h trcY phát trin lang ngh 
thành ph Ha Ni 

5 Quyt djnh 

Dê an "Quãn 1 các ca s& san xut, 
kinh doanh thirc phm trong chç trên 
da bàn thành phô Ha Ni giai donh 
2020-2025" 

6 Nghj quyt 
Quy djnh chInh sách h trçi phát trién 
san phârn cong nghip chü hxc trên dja 
bàn thành phô Ha Ni 




