
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(của Tỉnh uỷ/ Hội đồng nhân dân/ Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày ban 

hành 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung Cơ quan ban 

hành 

I.Các văn bản đã ban hành 

1 Quyết định 
1762/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025 

 

UBND 

2 Kế hoạch 
Số 147/KH-UBND  ngày 

16/11/2020 của UBND tỉnh 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-

CP ngày 26/5/ 2020 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 

22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của 

Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

UBND 

3 Kế hoạch 
Số 62/KH-UBND ngày 

30/3/2021 của UBND tỉnh 

 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 

15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia 

giai đoạn 2021 – 2025 

 

 

UBND 



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

1 Quyết định 

  

Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 

 

UBND 

2 Quyết định 

  

Ban hành chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 

 

UBND 

3 Kế hoạch 

  

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 

2021-2030 tỉnh Thái Nguyên 

 

UBND 

4 Kế hoạch 

  

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg 

ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

UBND 

5 Kế hoạch 

  

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 

Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

UBND 

 




