
BIỂU TỔNG HỢP 

Các Nghị quyết, chính sách, chương trình phát triển ngành Công Thương địa phương 

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /SCT-TTr ngày 27/9/2021 của Sở Công Thương Tuyên Quang)  
 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu, ngày 

ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 

I Các văn bản đã ban hành 

1 Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm 
OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

2 Nghị quyết 
25-NQ/TU 

 ngày 25/5/2021 
Về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

3 Nghị quyết 
19/NQ - HĐND ngày 

12/5/2021 

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 

tỉnh Tuyên Quang  

4 Quyết định 
336/QĐ - UBND 

ngày 02/6/2021 
Ban hành Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

5 Kế hoạch 
89/KH - UBND 

ngày 02/6/2021 

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 

6 Kế hoạch 
90/KH - UBND 

ngày 02/6/2021 

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025 

7 Kế hoạch 
98/KH - UBND 

ngày 11/6/2021 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021-2025 

8 Công văn 
562/UBND-CN 

ngày 09/3/2021 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương 

về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công 

nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 

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

1 Quyết định  Chương trình khuyến công tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/van-ban/vid/7938
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/van-ban/vid/7938


2 Quyết định  Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3 Quyết định  Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

4 Kế hoạch  
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021 - 2025. 

5 Kế hoạch  
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

6 Kế hoạch  
Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

7 Kế hoạch  Kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

8 Đề án  Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 

    




