
STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu, ngày 

ban hành văn bản
Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

I

1 Nghị quyết
07-NQ/BCSĐ ngày 

13/02/2017

Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành 

công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp 

điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn 

thu cho ngân sách tỉnh

Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh

2 Kế hoạch 
16/KH-UBND ngày 

6/3/2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/BCSĐ ngày 

13/02/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
UBND tỉnh

3 Quyết định
20/2018/QĐ-UBND ngày 

17/8/2018

Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát 

triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
UBND tỉnh

4 Quyết định
1751/QĐ-UBND ngày 

15/12/2017

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh 

Ninh Bình đến năm 2025
UBND tỉnh

5 Quyết định
18/2019/QĐ-UBND ngày 

20/5/2019

Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh 

Bình
UBND tỉnh
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Các loại văn bản đã ban hành 



STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu, ngày 

ban hành văn bản
Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

6 Quyết định
759/QĐ-UBND ngày 

18/6/2020

Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2021-2025
UBND tỉnh

7 Kế hoạch 
103/KH-UBND ngày 

16/10/2020

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của CP thực hiện NQ 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

8 Quyết định
24/2021/QĐ-UBND ngày 

30/6/2021

Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình
UBND tỉnh

9 Quyết định 
Số 39/2021/QĐ-UBND, 

ngày 02/8/2021

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh 

10 Kế hoạch 
Số 131/KH-UBND, ngày 

16/8/2021

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2021 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 tỉnh 



STT Tên loại văn bản 
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11 Kế hoạch 
Số 134/KH-UBND, ngày 

23/8/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát 

triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-

2025

UBND tỉnh 

II

1 Quyết định 

Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ 

chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu 

tiên trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh 

2 Quyết định Chương trình phát triển chợ đến năm 2030 UBND tỉnh 

3 Quyết định 

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh 

4 Kế hoạch 

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển các 

hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh 

5 Kế hoạch 
Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, 

khai thác chợ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh 

6 Nghị quyết

UBND đang trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ ban 

hành (dự kiến ban hành 

trong QIII/2021)

Về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030

Tỉnh ủy

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

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực thực hiện 

Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Về phát 

triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030

UBND tỉnh 


