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V/v báo cáo tình hình phát triển 
làng nghề công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp   

 

 
Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 848/SCT-QLCN ngày 30/7/2019 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua; UBND huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình phát triển làng nghề nói chung và làng 

nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nói riêng từ năm 2018 đến ngày 

30/6/2019. Nội dung báo cáo cụ thể như sau: 

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất 

trong làng nghề, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn (Báo 

cáo theo mẫu Biểu số 01 gửi kèm công văn này). 

- Báo cáo tình hình phát triển làng nghề, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp (Báo cáo theo mẫu Biểu số 02 gửi kèm công văn này). 

Lưu ý các khái niệm về làng nghề và làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp được hiểu như sau: 

- Làng nghề: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 52/2018/NĐ-

CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn: “Làng 

nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc 

các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại 

Điều 4 Nghị định này” (Các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định ở đây 

gồm: (1) Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; (2) Sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ; (3) Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; 

(4) Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, 

cơ khí nhỏ; (5) Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; (6) Sản xuất muối; (7) Các 

dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn).  

- Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là làng nghề có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao 

gồm các hoạt động ngành nghề nông thôn: (1), (2), (3), (4) và (7) nêu ở trên). 



Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện trước ngày 08/8/2019 và gửi bản mềm trước theo địa chỉ: 

vantuktc@gmail.com, nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

theo SĐT: 0205.3.820.239 hoặc 0986.956.726) để tổng hợp, báo cáo Sở Công 

thương theo yêu cầu. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
- Lưu: VT, KTHT (25b).  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Vi Nông Trường 
 



Biểu số 01 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TRONG LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ CÔNG 

NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ……….. 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-KTHT ngày       /8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng) 

Tổng số lao động (Người) Tổng số cơ sở SXKD 
Trong Đó 

TT Nhóm ngành nghề 
Doanh 
thu (Tỷ 
đồng) 

Vốn và 
tài sản 

(Tỷ 
đồng) 

Nộp 
ngân 

sách (Tỷ 
đồng) 

Thu nhập 
bình quân 

(Triệu 
đồng/LĐ/t

háng) 

Tổng 
số lao 
động 

Lao 
động 

thường 
xuyên 

Chuyên gia 
có tay nghề 
cao (Nghệ 

nhân) 

DN HTX 
Tổ 

hợp 
tác 

Hộ 
KD 

1 Chế biến, bảo quản nông, lâm, 
thủy sản và thực phẩm 

           

2 Sản xuất hàng tiểu thủ công 
nghiệp: 
- Thủ công mỹ nghệ 
- Đồ gỗ 
- Mây tre đan 
- Gốm sứ, thủy tinh 
- Dệt may, sợi, thêu ren, đan lát 
- Cơ khí nhỏ 

           

3 Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; 
lắp ráp sửa chữa máy móc, thiết 
bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử-
tin học; Sản xuất gia công chi 
tiết, bán thành phẩm công 
nghiệp hỗ trợ 

           

4 Các ngành nghề khác            



Biểu số 02 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ CÔNG  

NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-KTHT ngày       /8/2019 của Ủy ban  

nhân dân huyện Chi Lăng) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ 

1. Tên làng nghề:.............................................................................................................. 

2. Địa chỉ:.......................................................................................................................... 

3. Tên đơn vị quản lý làng nghề: .................................................................................... 

4. Làng nghề có được công nhận không:   Có             Không                

Nếu có, năm công nhận: ………. 

5. Có phải làng nghề truyền thống được công nhận không: Có       Không                

6. Nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của làng nghề: 

Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 

Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp: Thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, gốm 
sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 

Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, 
điện, điện tử-tin học; Sản xuất gia công chi tiết, bán thành phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Các ngành nghề khác 

7. Tổng số cơ sở snar xuất kinh doanh trong làng nghề 

- Số lượng doanh nghiệp: .................................................................................................. 

- Số Hợp tác xã: ................................................................................................................. 

- Số Tổ hợp tác: ................................................................................................................. 

- Số Hộ gia đình:................................................................................................................ 

8. Tổng số lao động trong làng nghề: ............................................................................. 

- Số lao động thường xuyên: ............................................................................................. 

- Số lao động có tay nghề cap:........................................................................................... 

9. Địa điểm sản xuất kinh doanh của làng nghề? 

Trong cụm công nghiệp   Trong khu dân cư  

10. Làng nghề có khu vực giới thiệu về sản phẩm làng nghề? 

Có                           Không                

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, LAO ĐỘNG TRONG LÀNG 
NGHỀ 

1. Doanh thu năm 2018: ................................................................................................. 

2. Vốn và tài sản:.............................................................................................................. 



3. Nộp ngân sách nhà nước năm 2018: .......................................................................... 

4. Thu nhập bình quân của lao động: ......................................triệu đồng/người/tháng. 

5. Thời gian hoạt động trong năm của làng nghề? 

Cả năm                    Thời vụ 

6. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề? 

Tiêu thụ trong nước:……..%              Xuất khẩu: ………….% 

7. Tình hình đăng ký thương hiệu sản phẩm của làng nghề: 

Sản phẩm Tên thương hiệu Năm đăng ký 

1………………………………………………….   
2………………………………………………….   
3………………………………………………….   

III. TÌNH HÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 

1. Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định (cam kết, 
phương án bảo vệ môi trường....)?                                 Có          Không  

2. Tình hình xử lý nước thải trong làng nghề? 

- Làng nghề có tạo ra nước thải trong quá trình sản xuất không?  Có          Không  

- Làng nghề có khu thu gom xử lý nước thải tập trung không?     Có          Không  

- Hình thức xử lý đang được áp dụng: .............................................................................. 

3. Tình hình xử lý chất thải, rác thải trong làng nghề? 

- Làng nghề có tạo ra rác thải trong quá trình sản xuất không?     Có          Không  

- Làng nghề có khu thu gom xử lý rác thải tập trung không?        Có          Không  

- Hình thức xử lý đang được áp dụng: .............................................................................. 

4. Tình hình xử lý khí thải/bụi trong làng nghề? 

- Làng nghề có khí thải/bụi sản xuất không?                                 Có          Không  

- Làng nghề có khí thải/bụi được xử lý hay không?                      Có          Không  

- Hình thức xử lý đang được áp dụng: .............................................................................. 

5. Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường khác (nếu có)?   Có          Không  

Loại hình ô nhiễm và hình thức xử lý đang được áp dụng (nếu có): ................................ 

IV. LÀNG NGHỀ CÓ ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRONG NĂM QUA 
KHÔNG?                                     Có                                Không  

Nếu có, trả lời bảng dưới đây: 

Nguồn vốn hỗ trợ (tỷ 
đồng) Hình thức hỗ trợ 

Hỗ trợ 
1. Có 
2. Không NSTW NSĐP Khác 

- Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất     



- Hỗ trợ về đầu tư, tín dụng     

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại (xây dựng 
trang thông tin điện tử, thiết kế mẫu mã, 
bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chỉ 
dẫn địa lý, bảo hộ thương hiệu, hội chợ, hội 
thi… 

    

- Hỗ trợ về khoa học công nghệ     

- Hỗ trợ đào tạo nhân lực     

- Hỗ trợ về trang thiết bị mãy móc công 
nghệ 

    

- Đầu tưu xây dựng cơ sở hạ tầng, môi 
trường làng nghề 

    

- Khác (ghi rõ)……. ………………………     

 

V. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LÀNG NGHỀ 

1. Thuận lợi 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Khó khăn 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Kiến nghị 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 Người cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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