
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 
 

Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Ninh, ngày      tháng 12  năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét, thu hồi bằng công nhận làng nghề,  

làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Trực Ninh 

 

Kính gửi: 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

 - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định. 
 

Thực hiện văn bản số 4039/SNN-CCPTNT ngày 15/12/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tổng hợp danh sách nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống không đạt tiêu chí theo quy định, đề xuất thu hồi công nhận. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam 

Định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 3932/BC-SNN ngày 

06/12/2021 và tình hình thực tế hoạt động của các làng nghề trên địa bàn huyện 

Trực Ninh. 

UBND huyện Trực Ninh kính trình UBND tỉnh, các ngành liên quan của 

tỉnh xem xét, thu hồi bằng công nhận đối với 04 làng nghề, làng nghề truyền 

thống do không đạt tiêu chí quy định, gồm: 

1. Làng nghề đan cót Ngọc Đông - Xã Trực Thanh. 

2. Làng nghề đan cót Duyên Lãng - Xã Trực Thanh. 

3. Làng nghề truyền thống mây tre đan An Mỹ - Xã Trung Đông. 

4. Làng nghề truyền thống thêu ren xuất khẩu Trung Lao - Xã Trung Đông. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

UBND huyện Trực Ninh trân trọng đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên 

quan của tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Trọng Duy 
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