
DANH MỤC VĂN BẢN 

Các nghị quyết, chính sách, chương trình của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

về lĩnh vực phát triển ngành công thương địa phương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(Gửi kèm Công văn số:         /SCT-QLCN ngày      /10/2021 của Sở Công Thương Hải Phòng) 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương thành phố Hải Phòng. 

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

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung Cơ quan ban  hành 

I Các văn bản đã ban hành 

1 Nghị quyết 05-NQ/TU 19/10/2017 
Nghị quyết của ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công 

nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
BTV Thành ủy 

2 Nghị quyết 05-NQ/TU 26/3/2012 

Nghị quyết của ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương 

mại thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015, định hướng 

đến năm 2020 

BTV Thành ủy 

1 
Chương trình 

hành động 
76-CTr/TU 08/7/2019 

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

BTV Thành ủy 

2 
Chương trình 

hành động 
02-CTr/TU 25/12/2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố 

BCH Đảng bộ  

thành phố 

3 
Chương trình 

hành động 
12-CTr/TU 03/7/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

BCH Đảng bộ  

Thành phố 

4 Quyết định 820/QĐ-UBND 23/3/2021 

 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 

06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển 

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

5 Quyết định 1492/QĐ-UBND  01/6/2021 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA) của thành phố Hải Phòng 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

6 Kế hoạch 86/KH-UBND 19/3/2020 Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân 



Chính phủ, Chương trình hành động số 76-CTr/TU, ngày 

08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

thành phố 

7 Kế hoạch 219/KH-UBND 04/9/2020 

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2021-2030 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

8 Kế hoạch 101/KH-UBND 16/4/2021 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 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, 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

9 Kế hoạch 118/KH-UBND 17/5/2021 Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố năm 2021 
Ủy ban nhân dân 

thành phố 

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

1 Nghị quyết   
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách 

thành phố đảm bảo giai đoạn 2021-2025 

Hội đồng nhân dân 

thành phố 

 Nghị quyết   

Bổ khuyết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 của ban 

Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 

Thành ủy Hải Phòng 

 Nghị quyết   

Nghị quyết của ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương 

mại thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

Thành ủy Hải Phòng 

2 Quyết định   
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

3 Quyết định   
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến 

thương mại thành phố Hải Phòng 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 



4 Kế hoạch   Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố hàng năm 
Ủy ban nhân dân 

thành phố 

 

 




