
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA 

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

 (Kèm theo Công văn số:          /SCT-KHTCTH ngày      /9/2021 của Sở Công Thương) 
 

 

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 

hành động 
23-CTr/TU ngày 18/10/2018 

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 ủy 

2 
Chương trình 

hành động 
34-CTr/TU ngày 28/7/2020 

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 

Tỉnh ủy 

3 Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 19/11/2020 

Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 

28/7/2020 của Tỉnh uỷ Hoà Bình 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 

4 Quyết định 1616/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 
Ban hành Kế hoạch sử dụng Năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 
UBND 

5 Quyết định 1317/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ UBND 



  

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 

giai đoạn 2021-2025 

6 Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 
Phê duyệt chương trình Khuyến công địa phương tỉnh 

Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 
UBND 

7 Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 

18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình 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 của tỉnh Hòa 

Bình 

UBND 

8 Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 10/8/2021 

Về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công tạo động 

lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Hòa 

Bình giai đoạn 2021-2025 

UBND 

9 
Quyết định 

 

20/2021/QĐ-UBND ngày 

13/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh 

UBND 

10 Kế hoạch 
177/KH-UBND ngày 09/09/2021 

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai 

đoạn 2021- 2025. 
UBND 

11 Quyết định  2761/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phát triển 

Thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 
UBND  



 

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 

12 Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 20/4/2021 
Kế hoạch triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 
UBND  

13 Kế hoạch  186/KH-UBND ngày 23/9/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền 

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

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

UBND  

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

1 Đề án  
Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 
Tỉnh ủy 

2 Đề án  
Đề án phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch 

giai đoạn 2021-2025 
Tỉnh ủy 

3 Kế hoạch 

 
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 

UBND 

4 Kế hoạch 

 Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh 

doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

UBND 

 

 

 


