
 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 

(Đính kèm Công văn số:          /SCT-KHTCTH ngày        tháng        năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh An Giang) 

 

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 

I CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 

1 Lĩnh vực Công nghiệp   

1.1 Quyết định 
14/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/07/2018 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh An Giang 
UBND tỉnh 

1.2 Kế hoạch 
62-KH/TU 

ngày 31/07/2018 

Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính 

sách công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
Tỉnh ủy 

1.3 Quyết định 
106/QĐ-UBND  

ngày 16/01/2019 

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê 

duyệt và thực hiện các Đề án thuộc chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang 

UBND tỉnh 

1.4 Quyết định 
834/QĐ-UBND  

ngày 12/04/2019 

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển năng lượng mặt trời tỉnh An 

Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
Quyết định 

1.5 Quyết định 
714/QĐ-UBND  

ngày 30/3/2020 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-

2025 

Quyết định 

1.6 Kế hoạch 
116-KH/TU 

ngày 13/07/2020 

Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 55-

NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng 

quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tỉnh ủy 
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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 

1.7 Quyết định 
51/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2020 

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh An Giang 
Quyết định 

1.8 Kế hoạch 
45/KH-UBND  

ngày 20/01/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

Quyết định 

1.9 Quyết định 
1367/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2021 

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 
UBND tỉnh 

1.10 Kế hoạch 
572/KH-UBND 

ngày 27/09/2021 
Kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch Covid-19 UBND tỉnh 

2 Lĩnh vực Thương mại   

2.1 Quyết định 
2278/QĐ - UBND 

ngày 28/9/2020 

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 
UBND tỉnh  

2.2 Kế hoạch 
749/KH-UBND  

ngày 27/11/2020 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 
UBND tỉnh  

2.3 Quyết định 
179 /QĐ-UBND  

ngày  27/01/2021 

Quyết định ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021 – 2025 
UBND tỉnh  

2.4 Quyết định 
274/QĐ-UBND  

ngày 09/02/2021 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 

hóa tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 
UBND tỉnh  

2.5 Quyết định 
10/2021/QĐ-UBND 

ngày 03/03/2021 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình 

chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

UBND tỉnh  
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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 

2.6 Kế hoạch 
261/KH-UBND  

ngày 20/5/2021 

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 giai đoạn 2021 - 

2025 

UBND tỉnh  

2.7 Kế hoạch 
297/KH-UBND  

ngày 04/6/2021 
Kế hoạch phát triển hệ thống logistics tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh  

2.8 Kế hoạch 
299/KH-UBND  

ngày 04/6/2021 

Kế hoạch Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-

2025 
UBND tỉnh  

2.9 Kế hoạch 
440/KH – UBND  

ngày 19/07/2021 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

An Giang 

UBND tỉnh  

2.10 Kế hoạch 
455 /KH-UBND  

ngày 26/07/2021 

Kế hoạch Xây dựng và phát triển hệ thống cửa hàng tiện ích, chợ kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng đến năm 2030 

UBND tỉnh  

2.11 Quyết định 
2231/QĐ – UBND 

ngày 28/09/2021 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai 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 

UBND tỉnh  

II CÁC VĂN BẢN CÓ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

1 Lĩnh vực Công nghiệp   

1.1 Đề án - 
Đề án Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ cấu lại ngành 

công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 
UBND tỉnh  
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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 

1.2 Quyết định - 
Xây dựng Phương án phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
UBND tỉnh  

1.3 Quyết định - 
Chính sách khuyến công hỗ trợ đầu tư đối mới công nghệ, máy móc thiết 

bị phục vụ sản xuất công nghiệp nông thôn đến năm 2025 
UBND tỉnh  

1.4 Nghị quyết - 
Nghị quyết Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công 

nghiệp hỗ trợ của tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2025 
HĐND tỉnh 

2 Lĩnh vực Thương mại   

2.1 Đề án - 
Đề án xây dựng và Phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang giai đoạn 

2022-2023 và tầm nhìn đến 2030 
UBND tỉnh  

2.2 Quyết định - 
Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND tỉnh  

2.3 Quyết định - 
Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng 

tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 
UBND tỉnh  

2.4 Quyết định - 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược "Phát triển thương mại tỉnh An Giang đoạn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" 
UBND tỉnh  

2.5 Quyết định - 
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 
UBND tỉnh  

2.6 Quyết định - 

Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 

của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 

chợ trên địa bàn tỉnh An Giang 

UBND tỉnh  

 




