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STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu, 

ngày ban hành 
Tên gọi vb/Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành 

I CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 

1 
Chương trình hành 

động 

04-Ctr/TU ngày 

18/12/2020 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 

2025 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

2 
Chương trình hành 

động 

11-CTr/TU ngày 

28/02/2021 

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của 

Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045" 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

3 
Chương trình hành 

động 

15-CTr/TU ngày 

25/5/2021 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

4 Kế hoạch hành động  
22-KH/TU ngày 

23/7/2021 

Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về 

đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu 

tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

5 Quyết định  
621-QĐ/TU 

ngày 23/7/2021 

Quyết định ban hành Chương trình phát triển Khu 

Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai 

đoạn 2021-2025 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 



6 Quyết định  
624-QĐ/TU 

ngày 23/7/2021 

Quyết định ban hành Chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 

2021-2025 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

7 Kế hoạch hành động  
26-KH/TU ngày 

13/8/2021 

Kế hoạch hành động Thực hiện Khâu đột phá về 

phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 
Tỉnh ủy Thanh Hóa 

8 Kế hoạch hành động  
27-KH/TU ngày 

13/8/2021 

Kế hoạch hành động Thực hiện Khâu đột phá về 

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học 

công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư phụ vụ phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 

2021-2025 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

9 Nghị quyết 
17/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa 
HĐND tỉnh 

10 Nghị quyết 

20/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2021 

Nghị quyết về việc ban hành Chính sách khuyến 

khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành 

khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 

HĐND tỉnh 

11 Quyết định  
243/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2021 

Quyết định Về việc Danh mục dự án kêu gọi vốn 

đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-

2025 

UBND tỉnh 

12 Kế hoạch 
112/KH-UBND 

ngày 11/5/2021 

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển hạ 

tầng thương mại biên giới đến năm 2025. tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

UBND tỉnh 

13 Kế hoạch 
159/KH-UBND 

ngày 30/6/2021 

Kế hoạch Nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021-2025 

UBND tỉnh 



14 Kế hoạch  
171/KH-UBND 

ngày 14/7/2021 

Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-

2025 tỉnh Thanh Hóa 
UBND tỉnh 

15 Quyết định  
2985/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2021 

Quyết định Phê duyệt Đề án thu hút đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 

UBND tỉnh 

16 Kế hoạch  
197/KH-UBND 

ngày 30/8/2021 

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

UBND tỉnh 

17 Quyết định  
3487/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021 

Quyết định Về việc phê duyệt Đề án phát triển 

doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-

2025 

UBND tỉnh 

II CÁC VĂN BẢN SẮP BAN HÀNH 

1 Nghị quyết   

Cơ chế, chính sách thu hút và mở rộng sản xuất 

các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh 

Thanh Hóa, trọng tâm là phát triển công nghiệp 

năng lượng và chế biến, chế tạo 

HĐND tỉnh 

2 Nghị quyết   

Một số chính sách khuyến khích phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 

HĐND tỉnh 

3 Kế hoạch   

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển Khu 

kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai 

đoạn 2021-2025 

UBND tỉnh 

4 Đề án   
Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2030 
UBND tỉnh 

 




