
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 

122-KH/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 01/3/2022 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Tờ trình số 13/TTr-SCT 

ngày 21/6/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm công 

nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 

Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh là cơ sở để xem 

xét, hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên 

quan tổ chức công bố Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Định kỳ 

hàng năm, tiến hành rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực và tham 

mưu cho UBND tỉnh có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu có).  

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ cho 

các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, 

ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; 

- Báo Phú Yên; Đài PTTH Phú Yên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, To, Thy. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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DANH MỤC 

Sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /7/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên) 

I. Tiêu chí xác định sản phẩm công nghiệp chủ lực 

Sản phẩm công nghiệp chủ lực là sản phẩm đạt 3 trong các tiêu chí sau, 

trong đó tiêu chí số 1 và tiêu chí số 2 là bắt buộc: 

1. Là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp của tỉnh (đăng ký hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh Phú Yên hoặc có địa điểm 

sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Yên); Giá trị gia tăng của sản phẩm chiếm tỷ lệ cao 

trong tổng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp tỉnh; giải quyết được việc làm 

cho nhiều lao động trên địa bàn tỉnh; có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. 

2. Không vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, môi trường. 

3. Có thiết kế sáng tạo, tính ưu việt, có độ bền và chất lượng cao. Ưu tiên 

cho các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. 

4. Được sản xuất với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; có giá trị gia 

tăng, năng suất lao động cao, thân thiện môi trường. 

5. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Có khả năng thay thế, 

cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, có khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 

II. Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực 

STT Nhóm ngành, lĩnh vực Sản phẩm chủ lực 

1 Chế biến lương thực, thực phẩm Hải sản khô, đông lạnh 

Hải sản đóng hộp 

Đường kết tinh các loại 

Nhân điều 

Tinh bột sắn 

2 Chế biến lâm sản Ván nhân tạo 

Đồ gỗ gia dụng 

Đồ gỗ xuất khẩu 

3 Sản xuất may mặc Quần áo may sẵn 

5 Sản xuất các sản phẩm hóa chất Dược phẩm 

Phân bón vô cơ 

6 Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Linh kiện điện tử 

7 Sản xuất điện Điện sản xuất 

8 Sản xuất vật liệu xây dựng Xi măng 

Đá Granite 
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