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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn  

và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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

phát triển ngành nghề nông thôn; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 

1417/BC-SNN ngày 18/6/2020, Tờ trình số 1418/TTr-SNN ngày 18/6/2020, Báo 

cáo thẩm định số  112/BC-STP ngày 17/6/2020 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2020 và thay thế 

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt 

động khuyến khích phát triển một số ngành nghề nông thôn tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Website UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3, VP6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Kèm theo Quyết định số: /2020/QĐ-UBND 

ngày /6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành 

nghề nông thôn), bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ 

gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (sau đây gọi 

chung là làng nghề), cơ sở sản xuất tại các làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định công nhận. 

3. Các tổ chức và cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông 

thôn. 

Điều 3. Các hoạt động ngành nghề nông thôn được hỗ trợ 

Các hoạt động ngành nghề nông thôn được hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Xúc tiến thương mại 

Các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia hoạt động xúc tiến thương mại 

được hỗ trợ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. 

Điều 5. Đào tạo nhân lực 

1. Nội dung và mức hỗ trợ: Các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở 

các lớp truyền nghề được hỗ trợ chi phí lớp học theo quy định tại Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy 

định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ  

tướng Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-52-2018-nd-cp-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-326098.aspx
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2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề; 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự  

án có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 6. Hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn 

1. Nội dung hỗ trợ: 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; kiểm tra giám sát. 

2. Mức hỗ trợ: 

a) Dự án cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 150 triệu đồng/dự án. 

b) Các dự án phát triển ngành nghề nông thôn khác: Thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2018/NĐ-CP. 

c) Hỗ trợ quản lý, kiểm tra, giám sát dự án phát triển ngành nghề nông thôn: 

Mức hỗ trợ tối đa không quá 5% tổng kinh phí hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề 

nông thôn, trong đó: 

- Cơ quan quản lý kinh phí hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn: 

Không quá 2% để kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, chi khác (nếu có). 

- Đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện dự án: Không quá 3% để chi công tác 

quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có). 

3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần sau đầu tư. 

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 7. Hỗ trợ phát triển làng nghề 

Làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các chính sách khuyến 

khích phát triển ngành nghề nông thôn được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 

Quy định này, ngoài ra còn được hưởng các chính sách sau: 

1. Hỗ trợ kinh phí trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

công nhận thì được hỗ trợ như sau: 

a) Nghề truyền thống: Hỗ trợ 20.000.000 đồng. 

b) Làng nghề: Hỗ trợ 25.000.000 đồng. 

c) Làng nghề truyền thống: Hỗ trợ 30.000.000 đồng. 

d) Hình thức hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ được cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận và 

được sử dụng cho các hoạt động của nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống được công nhận. 

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề: 

a) Nội dung hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng 

nghề: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; xây dựng trung 

tâm giới thiệu sản phẩm; đầu tư hạ tầng về bảo vệ môi trường làng nghề, xử lý ô 
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nhiễm môi trường làng nghề. 

b) Nguyên tắc ưu tiên: Làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền; làng 

nghề có thị trường tiêu thụ tốt; làng nghề gắn với phát triển du lịch và xây dựng 

nông thôn mới; làng nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương; 

làng nghề gắn với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa thông qua các nghề 

truyền thống. 

c) Mức hỗ trợ: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ theo từng dự án 

được phê duyệt. 

d) Nguồn kinh phí: Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn và định hướng bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn; định kỳ rà soát, thống kê, phân loại, lập kế hoạch phát triển 

ngành nghề nông cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách tại Quy định này. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế 

hoạch, dự toán kinh phí phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gửi Sở Tài 

chính tổng hợp vào phương án phân bổ ngân sách hằng năm, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án có liên quan tại Quy định này. 

e) Hướng dẫn các địa phương trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

f) Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả 

thực hiện chính sách định kỳ hàng năm. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh 

bố trí nguồn vốn để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quy định này. 

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị 

có liên quan hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ 

về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các quy định về lao động, an 

toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội để phát triển ngành nghề nông thôn. 
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4. Sở Công thương 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị 

có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực 

hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định. 

b) Chủ trì, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định. 

Công bố thông tin về hiện trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường trên các 

trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin của tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đánh giá 

điều kiện về bảo vệ môi trường trong việc công nhận làng nghề. 

6. Các sở, ngành khác có liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung theo Quy định này. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn vào 

dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật. Ngoài nguồn kinh phí bố trí trực tiếp thực hiện 

chính sách này, các địa phương có trách nhiệm bố trí, cân đối thêm từ các nguồn 

kinh phí các chương trình, dự án khác và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để 

hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 

b) Rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định 52/2018/NĐ-CP 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận. 

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý bằng công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và tình hình thực hiện các quy định về 

tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa 

bàn định kỳ một năm một lần trước ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất 

theo yêu cầu để tổng hợp gửi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường làng 

nghề trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, 

cá nhân có sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Phát hiện và xử lý theo 

thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp. 

b) Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên 

môn xử lý vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 
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c) Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ công nhận làng nghề đúng mục đích 

và đúng chế độ, chính sách của Nhà nước. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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