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Đơn vị cung cấp thông tin báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

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 

A Lĩnh vực Công nghiệp 

1 Nghị quyết 45-NQ/TU 
Về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 
Tỉnh ủy 

B Lĩnh vực Thương mại 

1 Nghị quyết 36-NQ/TU 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về phát triển 

thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Tỉnh uỷ 

2 Nghị quyết 
66/2017/NQ-

HĐND 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030 
HĐND 

3 Nghị quyết 
08/2019/NQ-

HĐND 

Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2025 

HĐND 

C Lĩnh vực Năng lượng: 

D Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

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

A Lĩnh vực Công nghiệp 

1 Nghị quyết  
Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
HĐND 



  

2 Quyết định  
Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
UBND 

3 Quyết định  Đề án thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng UBND 

4 Quyết định  

Quy hoạch các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, 

thương mại, dịch vụ dọc các tuyến Cao tốc Bắc Giang- 

Lạng Sơn, Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh 

(Cao Bằng), Quốc lộ 4A, Quốc lộ 4B, Quốc lộ 1B 

UBND 

B Lĩnh vực Thương mại 

5 Quyết định  

Đề án phát triển thị trường xuất khẩu đối với các mặt 

hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 

UBND 

6 Quyết định  
Đề án phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 
UBND 

7 Quyết định  

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận 

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

năm 2022 

UBND 

8 Quyết định  
Đề án nâng cao năng lực Hội nhập kinh tế, quốc tế của 

tỉnh Lạng Sơn 
UBND 

C Lĩnh vực Năng lượng 
 


