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TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 4 năm 2021 

 
Kính gửi:   

      - Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

      - Phòng Kinh tế.     

 

 Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về 

phát triển ngành nghề nông thôn, Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh đã có Văn bản số 527/SNN-PTNT ngày 27/3/2020 hướng 

dẫn lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống  (Văn bản gửi kèm qua hệ thống gửi nhận điện tử); 

 Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:  

 Theo các quy định và hướng dẫn tại các Văn bản nêu trên, việc được công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thì địa phương và các 

cơ sở sản xuất làng nghề sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi như: Hỗ trợ kinh 

phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho làng nghề (giao thông, điện, nước, trung tâm bán 

hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề); hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 

(mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; thuê cán bộ kỹ 

thuật chỉ đạo dự án; tập huấn cho người tham gia dự án, tổng kết dự án; quản lý 

dự án)…   

 Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống được quy định cụ thể tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 5, Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

 Để hỗ trợ các phường, xã và các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn tiếp 

cận các chính sách của Nhà nước; cũng như tổ chức, sắp xếp lại nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiến tới 

phát triển các mô hình sản xuất sản phẩm gắn với du lịch làng nghề; Ủy ban nhân 

dân Thành phố giao: 

1. UBND các phường, xã, đặc biệt là UBND xã Thạch Hưng (đối với việc 

tổ chức lại các cơ sở sản xuất bánh đa nem):  Nghiên cứu kỹ Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh để rà soát các thôn, xóm trên địa bàn có 

ngành nghề nông thôn có khả năng đáp ứng các điều kiện xét công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; xây dựng hồ sơ để đề nghị xét 

công nhận theo hướng dẫn tại Văn bản số 527/SNN-PTNT ngày 27/3/2020 của 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi UBND Thành phố (qua Phòng Kinh 

tế) trước ngày 10/5/2021.    

 2. Phòng Kinh tế: Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã 

thực hiện các nội dung trên; tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố đề xuất cấp 

có thẩm quyền xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống trên địa bàn theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND-UBND thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                          
 

 
Lê Quang Đức 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiêu chí công nhận nghề truyền thống: Nghề được công nhận là nghề 

truyền thống phải đạt cả 03 tiêu chí sau: (1) Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ 

trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận; 

(2) Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; (3) Nghề gắn với 

tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề. 

- Tiêu chí công nhận làng nghề: Làng nghề được công nhận phải đạt cả 03 

tiêu chí sau: (1) Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các 

hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn (2) Hoạt động sản xuất kinh 

doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận; (3) 

Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 
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- Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống: Làng nghề truyền thống phải 

đạt tiêu chí làng nghề được công nhận và có ít nhất một nghề truyền thống được 

công nhận. 
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