
Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Tỉnh Bắc Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương

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

1
Chương 

trình 
75/CTr-TU ngày 15/7/2019 

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23-

NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng 

xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tỉnh uỷ 

2 Quyết định 
387/2013/QĐ-UBND ngày 

17/10/2013

Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện 

lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
UBND tỉnh

3 Quyết định
28/2018/QĐ-UBND   ngày 

14/11/2018

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực 

hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh ban hành kèm theo quyết định số 387/2013/QĐ-

UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh

4 Quyết định
01/2020/QĐ-UBND ngày 

14/01/2020

Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể 

cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
UBND tỉnh

5 Quyết định
68/2021/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021

Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-

2025
UBND tỉnh

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

 (Kèm theo Công văn số:          /SCT-QLCN ngày   / 10 /2021 của Sở Công Thương Bắc Ninh)

Các văn bản đã ban hành



6 Quyết định
89/QĐ-UBND ngày 

22/01/2021

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 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh

7 Quyết định
34/2018/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2018

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
UBND tỉnh

8 Quyết định
295/QĐ-UBND, ngày 

31/8/2021

Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh 

giai đoạn 2021-2025
UBND tỉnh

9 Quyết định
159/QĐ-UBND, ngày 

26/3/2018 

Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc 

Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025”
UBND tỉnh

10 Quyết định

74/2009/QĐ-UBND ngày 

20/5/2009

 282/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2021

Quyết định về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương 

hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
UBND tỉnh

11 Chỉ thị 
12/CT-UBND ngày 

03/12/2018

Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất 

thúc đẩy xuất khẩu 
UBND tỉnh

12 Kế hoạch
229/KH-UBND ngày 

02/4/2021

Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-

2025
UBND tỉnh

13 Kế hoạch
4515/KH-UBND, ngày 

31/12/2000

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính 

phủ, BTV tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW 

ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng 

chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045

UBND tỉnh

II

1
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025

HĐND, 

UBND, 

TỈNH UỶ

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

Cong nghiep/Quan ly cum cong nghiep.pdf
Cong nghiep/Quan ly cum cong nghiep.pdf
Cong nghiep/Chuong trinh PT CNHT giai doạn 2021-2025/QD 295.pdf
Cong nghiep/Chuong trinh PT CNHT giai doạn 2021-2025/QD 295.pdf
Thuong mai/De an Van minh thuong mại/159-QĐ-UBND.signed.pdf
Thuong mai/De an Van minh thuong mại/159-QĐ-UBND.signed.pdf
Thuong mai/Xay dung va phat trien thuong hieu/QD 282.doc
Thuong mai/Xay dung va phat trien thuong hieu/QD 282.doc
Thuong mai/Xay dung va phat trien thuong hieu/QD 282.doc
Thuong mai/Xay dung va phat trien thuong hieu/QD 282.doc
Cong nghiep/4515-KH-UBND.signed.pdf
Cong nghiep/4515-KH-UBND.signed.pdf


Bắc ninh, ngày     tháng  10  năm  2021

Sở Công Thương

(Ký tên và đóng dấu)
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