
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

TỈNH UỶ; HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
(kèm theo Công văn số 3291 /SCT-TTr ngày   30  tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Ninh) 

 

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày 

ban hành 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Các văn bản đã ban hành  

1 Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Quảng Ninh 

lần thứ XV, nhiệm 

kỳ 2020-2025 

-  - Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình 

tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ 

“nâu” sang “xanh”; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, 

thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô 

thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng: 
Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công 

nghệ thông minh, thân thiện với môi trường. Tăng nhanh tỷ trọng đóng 

góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông 

minh; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng 

điểm là ngành Than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy 

hoạch. 

- Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, 

vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế một trong những đầu tàu 

thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là 

dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức 

cạnh tranh cao…  

 

Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Quảng Ninh lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 

2020-2025 (diễn ra từ 

ngày 25/9/2020 đến 

ngày 27/9/2020, tại 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh) 

2 Chương trình hành 

động 

01-CTr/TU ngày 

09/10/2020 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Tỉnh uỷ Quảng Ninh 

3 Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 

16/11/2020 

Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững công 

nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 

2030 UBND tỉnh 

BCH Đảng bộ tỉnh  

Quảng Ninh 



STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày 

ban hành 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4 Chương trình hành 

động 

01/CTr-UBND ngày 

04/01/2021 

Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU 

ngày 16/11/2020 về việc phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế 

biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

5 Kế hoạch 150/KH-UBND 

ngày 20/8/2020 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

6 Kế hoạch 172/KH-UBND 

ngày 01/10/2020 

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2030 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

7 Kế hoạch 116/KH-UBND 

ngày 02/07/2020 

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 

– 2025 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

8 Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 

31/3/2021 

Kế hoạch về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản Quảng 

Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

9 Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 

05/4/2021 

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giải đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

10 Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 

05/3/2021 

Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giải 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

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

1 Quy hoạch - Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

2 Chương trình hành 

động 

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 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 Quảng Ninh 

3 Kế hoạch - Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 



STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày 

ban hành 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

4 Kế hoạch - Kế hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

5 Kế hoạch - Kế hoạch phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

     

 

 

---------------------- 

 


