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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 

A Các văn bản đã ban hành 

I Các văn bản QPPL 

1 Quyết định 

23/2015/Q

Đ-UBND 

ngày 

11/6/2015 

Quy chế quản lý và phát triển chợ 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

2 Quyết định 

19/2017/Q

Đ-UBND 

ngày 

25/4/2017 

Quy định về xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch, đề án, 

mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công địa phương trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

3 Quyết định 

12/2018/Q

Đ-UBND 

ngày 

18/5/2018 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

4 Quyết định 

29/2018/Q

Đ-UBND 

ngày 

07/12/2018 

Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

5 Quyết định 

03/2020/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2020 

Quy chế quản lý kinh phí khuyến 

công và quy định mức chi cho các 

hoạt động khuyến công địa phương 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

6 Quyết định 

16/2020/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2020 

Quy định về Quy trình chuyển đổi 

mô hình kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 



7 Quyết định 

34/2020/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2020 

Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với 

nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt 

có một phần hoặc toàn bộ diện tích 

nằm trong hành lang bảo vệ an toàn 

đường dây dẫn điện cao áp trên 

không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

8 Quyết định 

08/2021/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 

1 Điều 4 Quy định bồi thường, hỗ 

trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ 

sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ 

diện tích nằm trong hành lang bảo vệ 

an toàn đường dây dẫn điện cao áp 

trên không trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng ban hành kèm theo Quyết 

định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng. 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

II Các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

1 Nghị quyết 

13-NQ/TU 

ngày 

17/7/2017 

Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025 

Tỉnh ủy 

Sóc 

Trăng 

2 
Chương 

trình 

54-CTr/TU 

ngày 

04/10/2020 

Chương trình của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55 - 

NQ/TW 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 

Sóc 

Trăng 

3 Nghị quyết 

03-NQ/TU 

ngày 

29/6/2021 

Định hướng phát triển khu, cụm 

công nghiệp và khu kinh tế trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-

2030 

Tỉnh ủy 

Sóc 

Trăng 

4 Đề án 

Số 04/ĐA-

UBND 

ngày 

09/5/2018 

Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2025 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

5 Kế hoạch  

139/KH-

UBND ngày 

02/12/2020 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 
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6 Kế hoạch 

Số 65/KH-

UBND 

ngày 

06/5/2021 

Phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

7 Kế hoạch  

84/KH-

UBND ngày 

07/6/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 140/NQ-CP ngày 

02/10/2020 của Chính phủ và 

Chương trình số 54-CTr/TU ngày 

04/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy 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 Sóc 

Trăng 

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

1 Nghị quyết - 

Phát triển thương mại tỉnh Sóc 

Trăng giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Tỉnh uỷ 

Sóc 

Trăng 

2 Quyết định - 
Ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

3 Kế hoạch - 

Phát triển và quản lý chợ trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 

2025 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

4 Kế hoạch - 
Phát triển thương mại tỉnh Sóc 

Trăng giai đoạn 2021-2025 

UBND 

tỉnh Sóc 

Trăng 

 




