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Số:              /UBND-NN 

 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng 8 năm 2022 

Về việc đề nghị hướng dẫn bổ 

sung về chính sách phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn theo 

Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND. 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT. 

 

Thực hiện Chính sách phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn quy 

định tại điều 9, Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh về quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn 

với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2022 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 51), Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên báo cáo một số kết quả bước đầu như sau: 

1. Một số nội dung đã triển khai: 

- Triển khai xây dựng Làng nghề mây tre đan xã Cẩm Sơn. Đây là nghề 

mới du nhập vào địa phương vào năm 2002, đến năm 2006 thì bị mai một và 

tiếp tục quay trở lại gây dựng, phát triển vào năm 2019.  

- Để xây dựng, triển khai thực hiện Phương án phát triển làng nghề, huyện 

Cẩm Xuyên đã thành lập Tổ công tác, xã Cẩm Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo. 

- Tổ chức khai giảng 02 lớp học nghề với 74 học viên tham gia (mời các 

nghệ nhân làng nghề Ngọc Động- Hà Nam làm giảng viên theo hình thức cầm 

tay chỉ việc). 

- Đã triển khai rà soát, xây dựng Dự thảo Phương án và Dự toán, gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính – Kế hoạch đề nghị thẩm định Phương án 

– Dự toán và đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện. 

- Đã đưa vào kế hoạch thực hiện chính sách năm 2022 và được UBND 

tỉnh phê duyệt (Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 10/5/2022). 

Đến nay, sau khi được tập huấn, qua rà soát có 49 hộ/208 hộ tại 02 thôn 

Hương Sơn và Trung Sơn, xã Cẩm Sơn tham gia nghề mây tre đan (Trong đó, 

thôn Hương Sơn: 22/94 hộ, chiếm 23,4% số hộ của thôn; thôn Trung Sơn:  

27/114 hộ, chiếm 23,7% số hộ của thôn).  

Tuy vậy đến nay, làng nghề chưa được công nhận theo quy định tại Nghị 

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

2. Kiến nghị, đề xuất: 

Theo quy trình, UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ngành chuyên môn phối 

hợp với UBND xã Cẩm Sơn xây dựng phương án, dự toán trình cấp có thẩm 

quyền thẩm định. Tuy vậy, trong dự toán nguồn vốn để thực hiện, huyện đã đưa 

các nội dung được hỗ trợ quy định tại điều 9, Nghị quyết 51 vào để cân đối trong 



khi làng nghề mây tre đan xã Cẩm Sơn vẫn chưa được công nhận. Các nội dung 

đưa vào đề nghị hỗ trợ đã được khảo sát, và là nhu cầu bức thiết hiện nay của bà 

con làng nghề. 

Để huyện có cơ sở trình lại Phương án, Dự toán để thẩm định, phê duyệt 

triển khai thực hiện (theo quy trình Nghị quyết 51), kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh sớm có Văn bản hướng dẫn bổ sung về các 

điều kiện cụ thể của làng nghề được hưởng chính sách. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh sớm có 

hướng dẫn, trả lời cụ thể để UBND huyện có căn cứ triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TN&MT, KT-HT, 

TC-KH; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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