
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH  ĐÃ BAN HÀNH TRONG  
GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

 (Kèm theo Công văn số         /SCT-KHTCTH ngày 30 /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 Nghị quyết 
06-NQ/TU  

ngày 21/01/2021 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển 

Công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

Tỉnh ủy 

2 Chương trình 

3029/CTrHĐ-

UBND ngày 
31/12/2020 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 214-KH/TU 

ngày 12/6/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về học tập, 
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

12/9/2020 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 tỉnh 

3 Quyết định 
3028/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025 

UBND tỉnh 

4 Quyết định 
130/QĐ-UBND 
ngày 25/01/2021 

Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2021-2025. 

UBND tỉnh 

5 Quyết định 
131/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2021 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chương trình cấp điện 

nông thôn tỉnh Sơn La năm 2021 
UBND tỉnh 

6 Quyết định 
2934/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 
tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

UBND tỉnh 

7 Quyết định 
2937/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021-2025 
UBND tỉnh 



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 

8 Quyết định 
2209/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2021 

Quyết định về phê duyệt Đề án Tuyên truyền quảng bá xúc tiến 
thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025  

UBND tỉnh 

9 Kế hoạch 
111/KH-TU  

ngày 27/9/2018 

Kế hoạch 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 2045. 

Tỉnh ủy 

10 Kế hoạch 
90/KH-UBND 

ngày 30/03/2021 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn 
tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

UBND tỉnh 

11 Kế hoạch 
91/KH-UBND 
ngày 30/3/2021 

Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 
2021-2025 

UBND tỉnh 

12 Kế hoạch 
127/KH-UBND 

ngày 21/5/2021 

Kế hoạch về thực hiện chương trình phát triển hạ tầng thương mại 
biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 

UBND tỉnh 

13 Kế hoạch 
153/KH-UBND 

ngày 22/6/2021 

Kế hoạch về triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh 
tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 

UBND tỉnh 

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

1 Kế hoạch 
 

Kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong 
nước tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

UBND tỉnh 

 

 




