
Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương

STT
Tên loại văn 

bản
Số, ký hiệu, ngày ban 

hành văn bản
Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung

Cơ quan ban 
hành

I

1 Kế hoạch 316-KH/TU ngày 17/6/2020
Về 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 ủy

2 Nghị quyết
161/2010/NQ-HĐND ngày 

22/4/2010
Về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. HĐND tỉnh

3 Nghị quyết
79/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 về quy hoạch 
thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

HĐND tỉnh

4 Nghị quyết
31/NQ-HĐND ngày 

19/7/2017

về điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

HĐND tỉnh

5 Nghị quyết
25/NQ-HĐND ngày 

19/7/2017
Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có 
xét đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

HĐND tỉnh

6 Nghị quyết
57/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021
Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND tỉnh

7 Quyết định
2056/QĐ-UBND ngày 

29/6/2010
Về việc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh

8 Quyết định
31/2015/QÐ-UBND ngày 

09/11/2015
Về ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn 
lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh

9 Quyết định
1782/QĐ-UBND ngày 

07/6/2018
Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện 
trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Công văn số…..../SCT-VP ngày…../…../2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam)

Các văn bản đã ban hành



10 Quyết định
1951/QĐ-UBND ngày 

22/6/2018

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có 
xét đến năm 2035 - Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các 
trạm 110kV (Hợp phần II).

UBND tỉnh

11 Quyết định
1536/QĐ-UBND ngày 

27/05/2019
Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

UBND tỉnh

12 Quyết định
1539/QĐ-UBND ngày 

27/05/2019
Ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực 
Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

13 Quyết định 
34/QD-UBND ngày 

06/01/2020
Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2035

UBND tỉnh

14 Quyết dịnh
33/QĐ-UBND ngày 

06/01/2020
Quyết định Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng được cấp điện ưu tiên năm 
2020

UBND tỉnh

15 Kế hoạch
5463/KH-UBND ngày 

17/9/2020

Về 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

16 Quyết định
3608/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020
Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh

17 Quyết dịnh
3885/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020
Quyết định Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng được cấp điện ưu tiên năm 
2021

UBND tỉnh

18 Chương trình 16-CTr/TU ngày 28/6/2018 
Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị 
(khóa XII) “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tỉnh Ủy

19 Kế hoạch
5050/KH-UBND ngày 

10/9/2018

Thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công 
nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

UBND tỉnh

20 Quyết định 
4093/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 12 năm 2012 
Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến 
công và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

21 Quyết định 
15/2018/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018
Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động 
khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh



22 Quyết định 
2665/QĐ-UBND ngày 

16/09/2021 
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

UBND tỉnh

23 Quyết định 
17/2015/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015 
Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 
Quảng Nam

UBND tỉnh

24 Quyết định 
 06/2012/QĐ-UBND ngày 

17/4/2012 
Ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

UBND tỉnh

25 Quyết định 
2482/QĐ-UBND ngày 

17/8/2018 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

26 Quyết định
2467/QĐ-UBND ngày 

01/8/2019
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

UBND tỉnh

27 Quyết định
2486/QĐ-UBND ngày 

09/9/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên minh châu Âu (EVFTA)

UBND tỉnh

28 Quyết định
1756/QĐ-UBND ngày 

28/6/2021
Quyết định 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)

UBND tỉnh

29 Kế hoạch
3115/KH-UBND ngày 

26/5/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại biên
giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh

30 Kế hoạch
4687/KH-UBND ngày 

26/7/2021
Kế hoạch phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2021 – 2025

UBND tỉnh

31 Kế hoạch
 4975/KH-UBND ngày 

04/8/2021
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt
Nam năm 2022

UBND tỉnh

32 Quyết định
1757/QĐ-UBND ngày 

28/6/2021
Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

UBND tỉnh

33 Quyết định 
2454/QĐ-UBND ngày 

4/9/2020 
Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 –
2025

UBND tỉnh

34 Quyết định 
2599/QĐ-UBND ngày 

14/8/2019
Ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh

35 Kế hoạch
601/KH-UBND ngày 

01/02/2021
Kế hoạch triển khai tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày thương hiệu Việt
Nam 20/4/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

36 Quyết định
2415/QĐ-UBND ngày 

24/8/2021 
Ban hành phương án cung ứng, phân phối các mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh
COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh



37 Quyết định
2753/QĐ-UBND ngày 

12/9/2018
Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2018-2023

UBND tỉnh

38 Kế hoạch 
6217/KH-UBND Quảng 
Nam, ngày  16/9/2021

Triển khai thực hiện Quyết định 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

39 Quyết định
14/2014/QĐ-UBND ngày 

10/6/2014
Quyết định về ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam

UBND tỉnh

40 Quyết định
06/2019/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019
Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam

UBND tỉnh

41 Quyết định
02/2019/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019
Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,
khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

42 Chương trình
20-CTr/TU của Tỉnh ủy 

Quảng Nam

Chương trình thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công
tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Tỉnh ủy

43 Quyết định
3464/QĐ-UBND ngày 

27/11/2011
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến
năm 2020, định hướng đến năm 2025 

UBND tỉnh

44 Nghị quyết
13-NQ/TU ngày 20/7/2021 
của Tỉnh ủy Quảng Nam

Phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Tỉnh ủy

45 Quyết định
2578/QĐ-UBND ngày 

08/9/2021

Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển
thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đối với lĩnh
vực thương mại

UBND tỉnh

II Các văn bản có kế hoạch xây dựng, ban hành trong thời gian tới
1 Nghị quyết Quy chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. HĐND tỉnh

2 Quyết định Thay thế Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trUBND tỉnh

3 Quyết định Ban hành tiêu chí Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp sinh thái trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh

4 Kế hoạch
Kế hoạch Thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

5 Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh



6 Quyết định
Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm
2022

UBND tỉnh

7 Quyết định
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 quy
định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh

8 Kế hoạch
Triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045”

UBND tỉnh
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