
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA  

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 

 

STT Tên, loại văn bản 
Số, ký hiệu, ngày ban 

hành văn bản 
Trích  yếu nội dung Cơ quan ban hành 

I Các văn bản đã ban hành 

1 Nghị quyết 
02-NQ/ĐH 

ngày 12/10/2020 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 

2020-2025 
Tỉnh uỷ 

2 
Chương trình hành 

động 

01-CTr/TU 

Ngày 12/10/2020 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 

nhiệm kỳ 2020-2025 
Tỉnh uỷ 

3 Nghị quyết 
11/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định 5 năm 2021-

2025 
Hội đồng nhân dân tỉnh 

4 
Chương trình hành 

động 

32/CTr-UBND 

Ngày 24/9/2021 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ vàNghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-

2025 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

5 Nghị quyết 
05-NQ/TU 

ngày 18/6/2021 

Về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo 
Tỉnh uỷ 

6 Kế hoạch 
81/KH-UBND  

Ngày 16/7/2021 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven 

biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

7 
Chương trình hành 

động 

25-CTr/TU  

Ngày 29/5/2018 

Thực hiện  Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành trung 

ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tỉnh uỷ 

8 Kế hoạch 
71/KH-UBND  

Ngày 26/8/2016 

Thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 

29/5/2018 của Tỉnh ủy, thực hiện  Nghị quyết số 23-NQ/TW của 

Ban Chấp hành trung ương về định hướng xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

Uỷ ban nhân dân tỉnh  

9 Chương trình hành 33-CTr/TU Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí Tỉnh uỷ 



 

 

STT Tên, loại văn bản 
Số, ký hiệu, ngày ban 

hành văn bản 
Trích  yếu nội dung Cơ quan ban hành 

động  Ngày 19/3/2019 Thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý 

của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng 

10 Kế hoạch 
58/KH-UBND  

Ngày 17/4/2019  

Về thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 

19/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí Thư về tăng cường sự chỉ 

đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công 

tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

11 
Chương trình hành 

động 

40-CTr/TU  

Ngày 25/8/2020 

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 

Tỉnh uỷ 

12 Kế hoạch 
24/2018/QĐ-UBND 

Ngày 25/10/2018 

Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định  
Uỷ ban nhân dân tỉnh  

13 Quyết định  
853/2021/QĐ-UBND  

Ngày 20/4/2021  
Về phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định Uỷ ban nhân dân tỉnh  

14 Quyết định  
26/2020/QĐ-UBND 

Ngày 28/8/2020 

 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Uỷ ban nhân dân tỉnh  

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

1   

Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị 

liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 




