
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /HD-SNN Nam Định, ngày       tháng      năm 2022 

  
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề,  

làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về 

Phát triển ngành nghề nông thôn; số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2020 về việc Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định; số 2510/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025; số 815/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc Phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông 

nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, 

thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Nam 

Định như sau: 

I. TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

1. Tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 

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

dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 2 có hoạt động trong lĩnh 

vực ngành nghề nông thôn được quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể như sau: 

a) Tiêu chí công nhận nghề truyền thống 

Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt cả 03 tiêu chí sau: 

- 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. 

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề. 
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b) Tiêu chí công nhận làng nghề 

Làng nghề được công nhận phải đạt cả 03 tiêu chí sau: 

- 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 quy định tại Điều 4 Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời 

điểm đề nghị công nhận. 

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

luật hiện hành. 

c) Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống 

Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề và có ít nhất một nghề 

truyền thống theo quy định. 

2. Trình tự xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống 

- Làng, thôn, khu dân cư, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là làng) có hoạt động 

ngành nghề được quy định tại Điều 4 và đạt các tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP, có trong danh sách các làng nghề được quy hoạch theo Quyết 

định số 2510/QĐ-UBND, lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống.  

- Đại diện các hộ (hoặc hiệp hội) tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn 

tổ chức họp, bàn để phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, của tỉnh, huyện về phát triển ngành nghề, làng nghề; lấy ý kiến bình xét theo 

tiêu chí quy định nếu đảm bảo đạt các tiêu chí và được đa số ý kiến đồng ý; lập đơn đề 

nghị công nhận, hồ sơ gửi UBND xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã). 

- UBND cấp xã nhận được đơn kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận, quyết định 

thành lập Tổ công tác1 đánh giá các tiêu chí công nhận theo quy định. Căn cứ kết quả 

đánh giá của Tổ công tác, UBND xã có văn bản gửi UBND huyện, thành phố (sau đây 

gọi tắt là UBND cấp huyện) xem xét, đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận. 

- UBND huyện thành lập Tổ công tác2 để kiểm tra thực hiện các tiêu chí quy định. 

Nếu đạt các tiêu chí theo quy định, UBND huyện lập tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị 

UBND tỉnh công nhận (hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT qua Trung tâm phục vụ 

hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định).  

Sau khi nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Hội đồng xét công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (gồm các Sở,Ngành liên quan) 

đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí quy định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, 

ra quyết định cấp bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

                   
1 Thành phần Tổ công tác: Đại diện UBND xã, cán bộ theo dõi ngành nghề, thống kê, đại diện làng 

nghề. Thành phần mời tham dự đánh giá: Đại diện Đảng uỷ, Mặt trận tổ quốc và một số đoàn thể. 
2 Thành phần Tổ công tác: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Thống kê, phòng Nội vụ - LĐTBXH, phòng Văn hoá Thông tin - 

Thể thao. 
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3. Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống 

a) Hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống: 

1- Đơn đề nghị công nhận (mẫu số 1). 

2- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống (mẫu số 5). 

3- Bản sao giấy chứng nhận, huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển 

lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành 

phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức cá nhân không có điều kiện tham 

dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả 

đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống (mẫu 6). 

4- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân truyền thống của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có) 

5- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã (mẫu số 7). 

6- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện (mẫu số 8). 

b) Hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề: 

1- Đơn đề nghị công nhận (mẫu số 1). 

2- Danh sách các hộ tham gia làm nghề của làng nghề (mẫu số 2). 

3- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề trong 02 năm 

gần nhất (mẫu số 3). 

4- Phương án bảo vệ làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt (mẫu số 4). 

5- Kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

6- Tổ tự quản về bảo vệ môi trường:  

+ Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của tổ tự quản về bảo vệ môi 

trường làng nghề của UBND cấp xã;  

+ Số liệu về nhân lực tham gia của tổ tự quản, tình hình về thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải của làng nghề;  

+ Báo về cáo hiện trạng hoạt động, tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải của làng nghề, báo cáo khi phát hiện dấu hiệu về ô nhiễm môi trường, sự cố môi 

trường hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

làng nghề. 

7- Hạ tầng về bảo vệ môi trường làng nghề:  

+ Hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của khu xử lý rác thải tập trung (báo cáo 

ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường 

tương đương) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận;  

+ Bảng tổng hợp số liệu về hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa của 

làng nghề;  

+ Báo cáo kết quả quan trắc giám sát môi trường định kỳ đối với nước thải sau 
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xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có)/khu xử lý chất thải rắn tập trung 

(nếu có);  

+ Phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài 

địa bàn xã. 

8- Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng, thực hiện biện 

pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:  

+ Hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường của các cơ sở sản xuất trong làng nghề 

(báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi 

trường hoặc hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường tương đương);  

+ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất trong làng nghề 

(nếu có);  

+ Tổng hợp của UBND cấp xã về số liệu của các cơ sở, hộ gia đình sản xuất 

trong làng nghề (loại hình hoạt động được khuyến khích hay không được khuyến 

khích phát triển tại làng nghề và tình hình phát sinh chất thải...);  

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất với đơn vị có đủ chức năng theo quy định. 

9- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã (mẫu số 7). 

10- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện (mẫu số 8). 

c) Hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề truyền thống: 

1- Đơn đề nghị công nhận (mẫu số 1). 

2- Danh sách các hộ tham gia làm nghề (mẫu số 2). 

3- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề trong 02 năm 

gần nhất (mẫu số 3). 

4- Kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

5- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống (mẫu số 5). 

6- Bản sao giấy chứng nhận, huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển 

lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành 

phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức cá nhân không có điều kiện tham 

dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả 

đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống (mẫu 6). 

7- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân truyền thống của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có) 

8- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã (mẫu số 7). 

9- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện (mẫu số 8). 

10- Các thủ tục về môi trường theo mục 4, 5, 6, 7, 8 của hồ sơ đề nghị xét công 

nhận làng nghề. 

(Mẫu hồ sơ đề nghị xét công nhận theo phụ lục đính kèm). 
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II. THỜI GIAN XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN, THU HỒI BẰNG CÔNG NHẬN 

NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

1. Thời gian công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống 

- UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định. 

- UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp danh sách và gửi hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định về 

Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, Ngành tổ chức thẩm định, 

tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND cấp huyện. 

2. Thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống 

 Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống sau khi được công nhận 

không đảm bảo tiêu chí theo quy định sẽ bị thu hồi bằng công nhận:  

- UBND cấp xã tổng hợp danh sách các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống không đảm bảo theo tiêu chí quy định báo cáo UBND cấp huyện. 

- UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp danh sách đề nghị thu hồi bằng 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định và gửi 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 

xem xét quyết định thu hồi bằng công nhận; thời gian mỗi năm 01 lần trước ngày 15 

tháng 11. 

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG 

LÀNG NGHỀ3SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

1. Trách nhiệm 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, các Nghệ nhân xây dựng, phát triển 

nghề, làng nghề đúng pháp luật của Nhà nước. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ và thực hiện đúng chủ trương, đường 

lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - văn hóa - xã 

hội, phát triển nghề và làng nghề ở địa phương. 

- Xây dựng phát triển làng nghề bền vững, kết hợp phát triển làng nghề gắn với 

du lịch và đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 

- Tích cực đầu tư, mở rộng sản xuất, cải tiến thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến 
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bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và ngoài nước. 

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; khai thác và phát triển 

bền vững vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. 

- Tích cực vận động các nghệ nhân, thợ giỏi, cá nhân, hộ gia đình tham gia 

công tác truyền nghề, dạy nghề cho người lao động; bảo tồn và phát triển làng nghề 

ổn định, bền vững. 

- Tổng hợp, gửi báo cáo tình hình hoạt động của làng nghề theo định kỳ quý, 

năm về UBND cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Quyền lợi 

- Được UBND tỉnh tặng bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống. 

- Được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo 

quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, Quyết định 21/2020/QĐ-UBND và các 

chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP; Quyết 

định số 21/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 2510/QĐ-UBND; Luật Bảo vệ môi trường 

ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và 

các văn bản pháp luật có liên quan quan tâm, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 

UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục xét công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; thực hiện việc khôi phục, bảo tồn và 

phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

2. Giao Chi cục PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các phòng chuyên môn 

Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp 

thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét giải quyết. /. 

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, TP. Nam Định; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu:VT, CCPTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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