
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SCT-CN Lào Cai, ngày        tháng 9  năm 2021 
V/v cung cấp các Nghị quyết, 
chính sách, chương trình phát 

triển ngành Công Thương trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

 
Kính gửi: Cục Công Thương địa phương. 

 

 Sở Công Thương nhận được Văn bản số 677/CTĐP-KHTH ngày 

14/9/2021 của Cục Công Thương địa phương, về việc cung cấp các Nghị quyết, 

chính sách, chương trình phát triển ngành Công Thương. Sau khi rà soát, tổng 

hợp, Sở Công Thương xin cung cấp như sau: 

  

STT 

Loại 

văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

Ghi 

chú 

I Các văn bản đã ban hành 

1 Đề án 
Số 02-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 
Phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2020-2025 
 

2 Đề án 
Số 346/ĐA-UBND 

ngày 30/8/2021 
Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2021-2025 
 

3 Đề án 
Số 340/ĐA-UBND 

ngày 26/8/2021 

Phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Lào Cai 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 
 

4 
Nghị 
quyết 

Số 21/2020/NQ-
HĐND ngày 

04/12/2020 

Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ 
trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến 

thương mại tỉnh Lào Cai. 

 

5 
Nghị 
quyết 

Số 03/2019/NQ-
HĐND ngày 
10/7/2019 

Ban hành quy định một số nội dung, mức 
chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 
 

6 
Quyết 
định 

Số 2950/QĐ-
UBND ngày 
03/9/2020 

Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh 
Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

 

7 
Chương 

trình 

Số 3130/QĐ-

UBND ngày 
16/9/2020 

Ban hành Chương trình sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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II Các văn bản có kế hoạch xây dựng, ban hành trong thời gian tới 

1 Đề án  

Đề án Phát triển CN-TTCN, hệ thống Khu, 

cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn 2050. 

 

2 Đề án  

Phát triện hệ thống kết cấu hạ tầng Thương 

mại tỉnh Lào Cai, thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050 

 

3 Đề án  

Đề án Pháp triển kết cấu hạ tầng năng 

lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu, 
khí đốt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

2050 

 

 Trên đây là danh sách các Nghị quyết, chính sách, chương trình phát triển 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ban hành và kế hoạch xây 

dựng và ban hành văn bản trong thời gian tới, Sở Công Thương xin báo cáo và 

đề nghị Cục Công Thương địa phương tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CN (ĐTTú). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Cương 
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