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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA  

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
 (Kèm theo Công văn số:              /SCT-VP ngày           /10/2021  

của Sở Công Thương Khánh Hòa) 

 
 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Khánh Hòa 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương 

 

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 

I Các văn bản đã ban hành 

1 
Chương trình 

hành động 

23-CTr/TU 

 ngày 17/7/2018 

Chương trình hành đông 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 

Tỉnh ủy 

2 Quyết định 
1889/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2021 

Ban hành Chương trình hành 

động phát triển công nghiệp và 

thương mại tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2021-2025 

UBND 

tỉnh 

3 Quyết định 
2471/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 

Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thương 

mại miền núi, vùng sâu, vùng xa 

và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

UBND 

tỉnh 

4 Quyết định 
2242/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2020 

Ban hành Kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021 – 2025 

UBND 

tỉnh 

5 Quyết định 
1809/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2019 

Phê duyệt Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2025 

UBND 

tỉnh 

6 Kế hoạch 
9096/KH-UBND 

ngày 06/9/2018 

Triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 23-CTr/TU 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

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 

7 Kế hoạch 
5718/KH-UBND 

ngày 29/6/2021 

Thực hiện Đề án Đổi mới phương 

thức kinh doanh tiêu thụ nông sản 

giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

UBND 

tỉnh 



3 

 

 

 

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 

8 Kế hoạch 
161/KH-UBND  

ngày 07/01/2021 

Triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 01-CTr/TU 

ngày 19/10/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa 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. 

UBND 

tỉnh 

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

 




