
Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:    2117 /SCT-Ttra ngày  28  /9/2021 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế) 
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 loại văn bản đã ban hành 

1 Kế hoạch 
Số 152-KH/TU ngày 18 

tháng 5 năm 2020 

Thực hiện Nghị quyết 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 Thừa Thiên 

Huế 

2 Kế hoạch 
Số 230/KH-UBND ngày 

08 tháng 7 năm 2021 

Triển khai Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết 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 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

3 Kế hoạch 
Số 232/KH-UBND ngày 

01 tháng 11 năm 2019 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2019 - 2030 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

4 Kế hoạch 
96-KH/TU ngày 

23/01/2019 

Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 23/01/2019 của 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 Thừa Thiên 

Huế 

5 Quyết định 
2801/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 

phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 

2025 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

6 Quyết định 
597/QĐ-UBND ngày 

12/3/2019 

Phê duyệt đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến 

năm 2025 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

7 Quyết định 
121/QĐ-UBND ngày 

19/5/2017 

triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2025 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 



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

1 Nghị quyết  
Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 

HĐND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 




