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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 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi 

mô hình tổ chức kinh doanh , khai thác và 
quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

2 Quyết định 13/2016/QĐ -UBND ngày 15/4/2016 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và 

thực hiện Chương trình xúc tiến thương 
mại tỉnh Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

3 Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016   
Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
UBND tỉnh 

4 Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 

Sửa đổi,  bổ sung một số điều của Quy định 
về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức 

kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo 

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 
09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

5 Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 

Ban hành quy chế quản lý kinh phí và mức 

chi cho các hoạt động khuyến công trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

6 Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 của 

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 
UBND tỉnh 
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30/12/2016 của UBND Tỉnh Ban hành giá 

dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các 
chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

7 Quyết định 2923/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 
Về việc phê duyệt Chương trình khuyến 

công tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. 
UBND tỉnh 

8 Quyết định 1809/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 
Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 

UBND tỉnh 

9 Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

Ban hành quy định một số chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh. 

HĐND tỉnh 

10 Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 2 Điều 14 
Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh 

ban hành. 

HĐND tỉnh 

11 Nghị quyết 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy 
định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

HĐND tỉnh 

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

1 Quyết định Số...../202.../QĐ-UBND 

Quy định phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 
của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

2 Quyết định Số...../202.../QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số UBND tỉnh 



  

51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và 

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 
18/11/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện 
tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

3 Quyết định Số...../202.../QĐ-UBND 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và 

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 
29/01/2019 của UBND tỉnh Quy định về 

quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh 
doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh. 

UBND tỉnh 

4 Quyết định Số...../QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt Chương trình khuyến 
công tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2026 - 2030. 

UBND tỉnh 

5 Quyết định Số...../QĐ-UBND 

Về việc phê duyệt Chương trình sản xuất 

sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. 

UBND tỉnh 

6 Quyết định Số...../QĐ-UBND 

Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến 

thương mại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 
2025. 

UBND tỉnh 

 

 
 
 

 
 




