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Thực hiện Công văn số 1425/SNN-PTNT ngày 18/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và 

phát triển làng nghề tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2030, Ủy ban nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên báo cáo cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ 

1. Tình hình phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống trên địa bàn huyện 

* Về nghề truyền thống: 

Kinh tế nông thôn huyện Cẩm Xuyên phát triển đa dạng với nhiều loại 

ngành nghề, trong đó có những nghề xuất hiện từ lâu đời và có nhiều cụm dân 

cư tham gia hoạt động tạo ra các sản phẩm có tính đặc trưng riêng của địa 

phương và cũng có những nghề mới hình thành và phát triển gần đây nhưng thu 

hút nhiều hộ gia đình tham gia sản xuất, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho 

người dân. Qua rà soát, đến nay toàn huyện có các nghề trong nhóm ngành nghề 

nông thôn được nhiều hộ gia đình tham gia sản xuất và tập trung trong các cụm 

dân cư như: Nghề Chế biến nước mắm xã Cẩm Nhượng; nghề làm bánh tráng 

(bánh đa) ở xã Cẩm Hà, Cẩm Duệ, Cẩm Trung,..; nghề làm Dò bột ở xã Cẩm 

Bình; nghề làm Dò lụa, Dò bò ở xã Cẩm Lộc; nghề làm bánh đúc ở xã Cẩm 

Duệ; nghề xây dựng ở Cẩm Hà, Cẩm Bình, Nam Phúc Thăng,…; nghề mộc dân 

dụng ở xã Cẩm Hà, Cẩm Bình; nghề mây tre đan ở xã Cẩm Sơn. Trong đó nghề 

“Chế biến nước mắm” ở xã Cẩm Nhượng đã được công nhận vào năm 2013 

(Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh). 

Đa số các sản phẩm làm ra được sử dụng nguồn nguyên vật liệu tại địa 

phương sẵn có như: lúa gạo, mây, các sản phẩm khai thác từ biển… phục vụ cho 

việc phát triển kinh tế và tạo thu nhập cho các hộ gia đình, tạo nguồn thu nhập 

tăng thêm đáng kể cho các hộ gia đình nông thôn trong khoảng thời gian nhàn 

rỗi. Tuy nhiên, các nghề hiện đang hoạt động tự phát trong các khu dân cư, quy 

mô nhỏ, chưa được đầu tư quy hoạch ra các vùng sản xuất tập trung; sản xuất 

chủ yếu bằng thủ công, chưa được đầu tư công nghệ máy móc hiện đại; sản 

phẩm đơn sơ chưa cạnh tranh được trên thị trường, một số nghề cho thu nhập 

thấp nên lao động tham gia ngày có xu hướng giảm chỉ còn 10-30 hộ gia đình 

duy trì sản xuất 

* Về làng nghề:  
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Hiện nay, huyện Cẩm Xuyên có 02 làng nghề cần được bảo tồn và phát 

triển: Làng nghề chế biến hải sản Cẩm Nhượng và Làng nghề mây tre đan xã 

Cẩm Sơn; chưa có làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới. 

* Về làng nghề truyền thống: Huyện Cẩm Xuyên chưa có làng nghề nào 

đủ điều kiện đề xuất công nhận. 

2. Đánh giá chung về thực trạng các làng nghề, làng nghề truyền thống, 

nghề truyền thống 

- Về quy mô, mặt bằng sản xuất: Quy mô sản xuất của các cơ sở còn nhỏ lẻ, 

manh mún, chủ yếu là quy mô hộ gia đình với lao động chủ yếu là người trong gia 

đình (vừa làm chủ vừa làm thợ). Các cơ sở sản xuất đa số vẫn được mở ngay tại nhà 

và chủ yếu dùng nhà ở làm nơi sản xuất, chưa có nhà xưởng; một số ngành nghề đòi 

hỏi mặt bằng sản xuất lớn nhưng thủ tục giải quyết về đất đai khó khăn, phức tạp.  

- Về nguyên liệu: Đa số các nghề sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nguyên 

liệu mua trong trong huyện, trong tỉnh như nghề chế biến thủy sản, nghề làm dò.., 

nhưng cũng có một số nghề nguyên liệu phải thu mua thêm ở ngoài tỉnh như nghề 

mây tre đan (dạng chẻ sợi)... 

- Về tổ chức sản xuất: các cơ sở sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, 

chưa có doanh nghiệp, có 2 HTX, 1 THT  nhưng quy mô nhỏ từ 7-10 thành viên. 

- Về vốn và lao động: Hầu hết nguồn vốn hiện nay của các cơ sở chủ yếu là 

vốn tự có hoặc huy động từ người thân trong gia đình, một số ít cơ sở có vay vốn tín 

dụng từ các tổ chức phụ nữ, nông dân hoặc ngân hàng nhưng số lượng vay chưa 

nhiều, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển. Về đội ngũ lao động làng nghề chủ 

yếu là lao động phổ thông, làm việc theo kinh nghiệm, học nghề và truyền nghề theo 

hình thức cha truyền con nối hoặc dưới hình thức “cầm tay chỉ việc”. Hầu hết lao 

động chưa qua các khóa đào tạo hoặc chưa có bằng nghề, chứng chỉ nghề, kỹ sư, 

nghệ nhân.  

- Về quy trình và ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật: Hiện nay, các nghề 

truyền thống, làng nghề tại Cẩm Xuyên đang tồn tại hai quy trình làm nghề cơ bản: 

thuần tuý thủ công và kết hợp giữa thủ công và máy móc. Đa số các nghề vẫn sản 

xuất theo phương pháp thủ, việc cơ giới hoá mới chỉ mang tính hỗ trợ một số khâu. 

- Về môi trường: Đến nay hầu hết các làng nghề chưa có phương án bảo vệ 

môi trường. 

2. Tồn tại và nguyên nhân 

* Tồn tại, hạn chế 

- Các cơ sở nghề sản xuất đang còn quy mô nhỏ, cơ bản sản xuất trong 

nhà ở, thiếu mặt bằng sản xuất, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung.  

- Sản xuất chưa có liên kết, chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. 

- Một số nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường, chưa có phương án, kế 

hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. 
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* Nguyên nhân 

- Công nghệ sản xuất chủ yếu theo phương pháp truyền thống, chưa được 

cải tiến để phù hợp với nhu cầu thị hiếu. 

- Công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức, 

chưa có doanh nghiệp, HTX, cơ sở liên kết để tiêu thụ sản phẩm. 

- Thu nhập mang lại cho người lao động trực tiếp đối với một số nghề còn 

thấp, chưa thu hút người lao động duy trì phát triển.  

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường làng nghề chưa được quan 

tâm đúng mức. 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG 

NGHỀ GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 1. Mục tiêu 

 1.1 Mục tiêu chung 

Xây dựng, bảo tồn và phát triển các làng nghề hiện có, du nhập làng nghề 

mới làm nòng cốt cho phát triển ngành nghề nông thôn nhằm góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động nông 

thôn, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng thành 

công huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Phát triển làng nghề chú 

trọng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm làng nghề; khuyến khích 

thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong làng nghề; Tổ chức đào 

tạo, năng cao tay nghề và năng lực quản lý cho các cơ sở, từng bước xây dựng 

được đội ngũ nghệ nhân và thợ kỹ thuật lành nghề, huy động nguồn vốn, đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa một số công đoạn sản xuất phục 

vụ duy trì và phát triển các làng nghề trên địa bàn huyện. Giải quyết tốt vấn đề 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm hài hoà giữa lợi ích phát triển 

kinh tế với môi trường, sức khoẻ của người tiêu dùng. 

 1.2 Mục tiêu cụ thể 

 a) Đến năm 2025 

 - Công nhận mới: Làng nghề mây tre đan Hương Sơn, xã Cẩm Sơn   

 - Đào tạo, tập huấn cho lao động: hơn 750 lao động của các làng nghề 

 - Làng nghề có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. 

- Có doanh thu và thu nhập ổn định cho người lao động, với thu nhập bình 

quân lao động 8 triệu đồng/người/tháng; làng nghề có sản phẩm được xây dựng 

thương hiệu và được bảo hộ thương hiệu. 

 - Môi trường làng nghề: 100% cơ sở sản xuất, HTX, THT, các hộ gia đình 

đảm bảo tuân thủ theo quy định về pháp luật môi trường, có hệ thống thu gom, 

xử lý môi trường, có đánh giá tác động môi trường làng nghề. 

 b) Đến năm 2030 
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 - Công nhận mới: Nghề xây dựng xã Cẩm Hà; Làng nghề chế biến Hải 

Sản xã Cẩm Nhượng 

 - Phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới: Làng 

nghề chế biến hải sản Cẩm Nhượng; Làng nghề mây tre đan Hương Sơn, xã 

Cẩm Sơn . 

 - Đào tạo, tập huấn cho lao động: hơn 750 lao động của các làng nghề 

 - Làng nghề có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. 

- Môi trường làng nghề: Tiếp tục được duy trì 100% cơ sở sở sản xuất, 

HTX, THT, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong làng nghề đảm bảo không gây 

ô nhiêm môi trường, xây dựng hệ thống, thu gom, xử lý môi trường có trang 

thiết bị tốt, hàng năm đều được đánh giá tác động môi trường. 

 2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

 2.1. Quy hoạch.  

 - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết tại các địa điểm đã 

được bố trí quy hoạch phát triển làng nghề, cụm công nghiệp: Cẩm Sơn, Cẩm 

Nhượng,….. 

 - Trên cơ sở quy hoạch phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, khu 

thương mại dịch vụ, các xã, thị trấn tạo điều kiện tối đa để các cơ sở sản xuất 

nghề mở rộng quy mô sản xuất ổn định tại các vùng sản xuất tập trung, thực 

hành dạy nghề và trưng bày sản phẩm thúc đẩy phát triển các làng nghề , làng 

nghề truyền thống. 

 2.2. Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ làng nghề: Quy hoạch các vùng 

trồng nguyên liệu phục vụ làng nghề mây tre đan tại xã Cẩm Sơn với diện tích 

hơn 4,0ha. 

 2.3. Đào tạo nâng cao năng lực:  

 + Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao tay nghề, kỷ thuật sản xuất đảm 

bảo an toàn lao động để người lao động nắm được các kiến thức, kỹ năng làm 

việc an toàn tại các cơ sở sản xuât, kinh doanh.... 

 + Tổ chức lớp tập huấn về quản lý, giới thiệu, bán hàng nhằm nâng cao kỹ 

năng ứng dụng thương mại điện tử, kỷ năng bán hàng góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lý, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của các doanh nghiệp 

và xu thế hội nhập toàn cầu... 

 2.4. Chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ số vào sản 

xuất:  

Kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại. Kế thừa 

những tri thức dân gian trong quy trình sản xuất, sản phẩm làm bằng tay ở 

những công đoạn thể hiện sự tinh xảo, nét đặc trưng, độc đáo của sản phẩm thủ 

công và áp dụng công nghệ, sử dụng thiết bị, máy móc vào một số công đoạn 

trung gian trong quá trình sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, hạ giá thành 

sản phẩm đồng thời đa dạng về mẫu mã để nhằm đủ sức cạnh tranh trên thị 
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trường. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng sản xuất, đầu tư máy móc cải 

tiến công nghệ sản xuất cho các nghề mây tre đan, chế biến hải sản, … 

 2.5. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu: 

Tiếp tục duy trì thị trường hiện có, đồng thời tăng cường thiết lập thị 

trường mới. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông qua các hội chợ, các cuộc 

trao đổi tiếp xúc khách hàng, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 

sản phẩm và tạo lập trang web quảng bá về sản phẩm của các làng nghề để giới 

thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Trước mắt khai thác cổng thông tin điện tử 

của huyện để xây dựng và quảng cáo cho các sản phẩm làng nghề, cập nhật 

thường xuyên nội dung giới thiệu các sản phẩm trên website này. Thu hút, tìm 

kiếm các đơn vị liên doanh, liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. 

Gắn phát triển làng nghề với du lịch trải nghiệm nông thôn mới và 

chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, phối hợp xây dựng các điểm giới thiệu 

sản phẩm OCOP của huyện, tỉnh gắn với sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng 

nghề, làng nghề truyền thống; xây dựng các tua tuyến tham quan nông thôn mới 

gắn với tham quan làng nghề, kết hợp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề 

đặc biệt các sản phẩm có thể tiêu thụ trực tiếp cho khách tham quan du lịch như 

sản phẩm mây tre đan mỹ nghệ, nón lá mỹ nghệ, nước mắm, mắm ruốc, bánh đa, 

bánh đúc… 

 2.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện các chương trình phát 

triển và khôi phục làng nghề giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, nghề truyền thống 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức chính 

trị, xã hội, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức đến các tầng lớp 

nhân dân xác định phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề nghề truyền 

thống là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế nông thôn và góp phần bảo tồn giữ 

gìn bản sắc, giá trị văn hóa của địa phương, vùng miền. Vận động doanh nghiệp, 

nông dân tham gia các chương trình, dự án phát triển ngành nghề nông thôn, 

làng nghề. 

2.7. Quản lý môi trường làng nghề: 

Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại làng nghề là nhiệm vụ 

song song với việc phát triển làng nghề. Kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại các cơ sở nghề. Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở bảo vệ môi trường làng 

nghề như hệ thống tiêu thoát, các điểm thu gom xử lý chất thải lồng ghép với 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

Đối với các cơ sở nghề sản xuất trong khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm môi 

trường cao từng bước di dời vào các cụm, điểm quy hoạch sản xuất làng nghề, 

ngành nghề tập trung. Xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường cụm, điểm 

phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. 
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Tăng cường nhận thức cho lao động, cơ sở sản xuất trong các làng nghề về 

bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở 

sản xuất trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 3. Đề xuất các mô hình, dự án: 

Xây dựng và phát triển làng nghề chế biến hải sản tại xã Cẩm Nhượng 

gắn với mô hình du lịch trải nghiệm (đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý môi 

trường, ứng dụng khoa học công nghệ,…): 100 tỷ đồng 

Xây dựng và phát triển làng nghề mây tre đan tại xã Cẩm Sơn gắn với mô 

hình du lịch trải nghiệm (đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý môi trường, ứng 

dụng khoa học công nghệ, vùng trồng nguyên liệu…): 20 tỷ đồng. 

Trên đây là Báo cáo phục vụ xây dựng Kế hoạch Bảo tồn và Phát triển 
làng nghề Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên 
báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, tổng hợp./. 
 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Chi cục Phát triển nông thôn; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Phòng NN&PTNT; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Hà 
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