
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
–––––––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        Số:    Kon Tum, ngày         tháng          năm 

V/v cung cấp các nghị quyết, 

chính sách, chương trình phát 

triển ngành Công Thương địa 

phương 

 

 

Kính gửi: Cục Công Thương địa phương 

 

 Thực hiện Văn bản số 677/CTĐP-KHTH ngày 15 tháng 9 năm 2021 của 

Cục Công Thương địa phương về việc cung cấp các nghị quyết, chính sách, 

chương trình phát triển ngành Công Thương địa phương;  

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã rà soát, tổng hợp các Nghị quyết, chính 

sách, Chương trình của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về 

lĩnh vực phát triển ngành Công Thương địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

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 

67-CTr/TU ngày 

21/8/2018 

Chương trình của Ban Thường vụ 

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 

Tỉnh ủy 

2 Kế hoạch 132-KH/TU 

ngày 28/5/2020 

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 Nghị quyết 04-NQ/TU, 

ngày 21/09/2021 

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa 

XVI về đầu tư xây dựng và phát 

triển các vùng kinh tế động lực tỉnh 

Kon Tum đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Tỉnh ủy 



4 Chương 

trình  

03-CTr/TU ngày 

12/11/2021 

Chương trình hành động của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Tỉnh ủy 

5 Nghị quyết 64/2016/NQ-

HĐND ngày 

19/8/2016 

Đề án phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế 

biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

HĐND 

6 Nghị quyết 39/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum khóa XI kỳ họp 

thứ 2 về Đề án phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn 

với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

HĐND 

7 Nghị quyết 09/2018/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2018 

Đề án đầu tư, phát triển và chế biến 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

HĐND 

8 Nghị quyết 07/2019/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề 

án phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

HĐND 

9 Nghị quyết 56/NQ-HĐND, 

ngày 08/12/2020 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025 

HĐND 

10 Kế hoạch 1281/KH-

UBND ngày 

17/5/2017 

Kế hoạch triển khai Quyết định số 

10/2017/QĐ-TTg ngày 03/04/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về Ban 

hành quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

11 Quyết định  780/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2017 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch tổng thể phát triển 

ngành Công Thương tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2011-2020, định hướng 

đến năm 2025 

UBND 

12 Quyết định 33/2018/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2018 

Quyết định Ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 



13 Kế hoạch 3400 /KH-

UBND ngày 

04/12/2018 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ 

năm 2019 đến năm 2025 

UBND 

14 Kế hoạch 2387/KH-

UBND ngày 

06/07/2020 

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai 

Kế hoạch của BTV 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 đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

UBND 

15 Quyết định 919/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2020 

Về việc phê duyệt Chương trình 

khuyến công tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021 - 2025 

UBND 

16 Quyết định 770/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2020 

Về việc phê duyệt Chương trình xúc 

tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 

UBND 

17 Quyết định 43/2020/QĐ-

UBND, ngày 

24/12/2020 

Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon 

Tum 

UBND 

18 Kế hoạch 1397/KH-

UBND ngày 

24/04/2020 

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2020-2030 
UBND 

19 Chương 

trình 

 

2909/CTr-

UBND, ngày 

18/08/2021 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Chính phủ và Chương trình của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng 

UBND 

20 Kế hoạch 2741/KH-

UBND ngày 

06/08/2021 

Kế hoạch triển khai Chương trình 

phát triển các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

UBND 

21 Kế hoạch 3045/KH-

UBND ngày 

18/08/2020 

Kế hoạch phát triển Thương mại 

điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2025 

UBND  

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

1 Quyết định  Ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(thay thế Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

11 năm 2018  của Ủy ban nhân dân 

UBND 



tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum) 

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum kính gửi Cục Công Thương địa phương 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Tuyết Nga  
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