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Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

 GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Kèm theo Công văn số         /SCT-KHTCTH ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) 
 

            Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

            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 Các VBQPPL đã ban hành 

1 Quyết định 
Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 12 năm 2015 

Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà nẵng” 

ngành thủ công mỹ nghệ do thành phố Đà Nẵng 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 

2 Quyết định 
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 4 năm 2016 

Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ 

trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại 

của thành phố Đà Nẵng. 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 

3 Nghị quyết 

 

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

Quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư 

phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

4 Quyết định 
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 11 năm 2016 

Quy định Chính sách Phát triển công nghiệp hỗ trợ 

thành phố Đà Nẵng 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 

5 Quyết định 
Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2019 
 

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 

http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=101621
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=101621
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=101621
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=114881
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=114881
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6 Nghị quyết 
Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 

Quy định chính sách khuyến công và phát triển sản 

xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

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

1 Nghị quyết  

Quy chế xét công nhận Sản phẩm thương mại đặc 

trưng (SPTMĐT) thành phố Đà Nẵng và một số 

chính sách hỗ trợ phát triển SPTMĐT của thành 

phố. 

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

2 Nghị quyết  
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

3 Nghị quyết  
Chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

4 Nghị quyết   
Chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng  

HĐND 

thành phố 

Đà Nẵng 

5 
Nghị quyết hoặc 

Quyết định 
 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về xây 

dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố 

Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng 

HĐND 

hoặc 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045  

(Kèm theo Công văn số         /SCT-KHTCTH ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) 
 

            Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

            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 Các văn bản đã ban hành 

1 Chương trình 
Chương trình số 22-CTr/TU ngày 24 

tháng 8 năm 2018  

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về định hướng 

xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thành ủy 

Đà Nẵng 

2 Chương trình 
Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16 

tháng 12 năm 2019 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thành ủy 

Đà Nẵng 

3 Quyết định 
Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 3 năm 2020 

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU 

ngày 16/12/2019 của Thành ủy thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

 

UBND 

thành phố 

4 Quyết định 
Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 4 năm 2021 

Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công và 

phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du 

lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 
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2021-2025. 

5 Nghị quyết 
Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30 

tháng 10 năm 2020 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

Thành ủy 

Đà Nẵng 

6 Chương trình 
Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26 

tháng 5 năm 2020 

 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 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Thành ủy 

Đà Nẵng 

7 Kế hoạch 
Kế hoạch số 5637/KH-UBND ngày 24 

tháng 8 năm 2021  

Về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sản 

xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

UBND 

thành phố 

8 Quyết định 
Quyết định số 297/QĐ-SCT ngày 30 

tháng 12 năm 2019 

Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển mạng lưới bán 

buôn, bán lẻ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045” 

Sở Công 

Thương 

9  Kế hoạch 
Kế hoạch số 7950/KH-UBND ngày 02 

tháng 12 năm 2020 

Phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2021-2025 

UBND 

thành phố 

10 Quyết định 
Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 3 năm 2021 

Về việc ban hành Chương trình xúc tiến thương 

mại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 

UBND 

thành phố 

11 Kế hoạch 
Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17 

tháng 4 năm 2021  

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức 

kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 

 

UBND 

thành phố 

12 Quyết định 
Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 

29 tháng 01 năm 2021 

Về việc ban hành Hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

UBND 

thành phố 
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13 Kế hoạch 
Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11 

tháng 6 năm 2021 

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” trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025. 

UBND 

thành phố 

14 Kế hoạch 
Kế hoạch số 6221/KH-UBND ngày 17 

tháng 9 năm 2021 

Kế hoạch tăng cường công tác QLNN về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

UBND 

thành phố 

 




