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V/v kết quả Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện
Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển
ngành nghề nông thôn

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,
ngày 23/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp
với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị
định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đã
có hơn 300 đại biểu đến từ các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại
diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề
nông thôn, các nghệ nhân, thợ giỏi tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT Nguyễn Xuân Cường và các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ
Công thương chủ trì Hội nghị. Một số kết quả và ý kiến kết luận chỉ đạo của Lãnh
đạo Bộ chủ trì Hội nghị như sau:
1. Về những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Nghị định
Ngay sau khi Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ban hành, các Bộ, Ban, Ngành
và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai xây dựng kế
hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định. Ở
các địa phương trước đây giao cho ngành công thương quản lý đã chuyển giao
cho ngành nông nghiệp làm đầu mối quản lý theo quy định của Nghị định. Nhiều
địa phương đã phê duyệt và thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông
thôn, chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ban hành chính sách hỗ trợ
phát triển ngành nghề, bảo tồn và phát triển làng nghề.
Lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề đã có sự chuyển biến tích cực.
Tổng doanh thu và kim ngạch xuất khẩu ngành nghề nông thôn tăng bình quân
10%/năm, đến nay đạt trên 236.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt
trên 2,35 tỷ đô la. Khu vực này đang thu hút hơn 9.450 doanh nghiệp, 3.382 hợp
tác xã, 6.553 tổ hợp tác và trên 797.600 hộ gia đình tham gia sản xuất, tạo việc
làm cho trên 2,3 triệu lao động, thu nhập bình quân đạt 4-5 triệu đồng/lao
động/tháng, cao hơn gấp 2,0 lần lao động thuần nông. Nhiều nghề, làng nghề
truyền thống được phục hồi, bảo tồn và phát triển, đến nay cả nước có 165 nghề
truyền thống; 1.951 làng nghề, trong đó có 1.062 làng nghề và 889 làng truyền
thống đã được công nhận, tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc.
Mặc dù vậy, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều hạn chế.
Nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của việc phát triển ngành nghề nông
thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống của một bộ phận cấp ủy, chính quyền, cán
bộ và nhân dân chưa cao. Việc xét công nhận, phong tặng, tôn vinh nghệ nhân, thợ
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giỏi làng nghề chưa được quan tâm đúng mức. Công tác triển khai các chính sách
hỗ trợ và thu hút vốn đầu tư phát triển, di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề gây ô
nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp tập trung còn chậm. Các hình thức hỗ
trợ đào tạo, dạy nghề, truyền nghề chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Vai trò của
các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là các ngành hàng chủ lực trong việc xây dựng
thương hiệu, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ thiết kế mẫu mã, xúc tiến thương mại và
phổ biến yêu cầu hợp chuẩn quốc tế còn mờ nhạt. Chưa xây dựng được tiêu chí
đánh giá hiệu quả hoạt động của làng nghề để có giải pháp định hướng phát triển
làng nghề hiệu quả, bền vững. Tình trạng thiếu nguyên liệu, thiếu vốn đầu tư sản
xuất đang hạn chế đáng kể khả năng mở rộng sản xuất ngành nghề nông thôn. Một
số nghề, làng nghề, nhất là các nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới
Trên cơ sở kết quả đã đạt được thời gian qua và ý kiến phát biểu chia sẻ tại
Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các tỉnh,
thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung về phát triển ngành nghề nông
thôn giai đoạn tới như sau:
- Tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP,
các Bộ, ngành Trung ương rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền
để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở một số địa
phương; các địa phương rà soát quy hoạch phát triển ngành nghề ở địa phương,
xác định trọng tâm trọng điểm và lộ trình triển khai để phát huy tiềm năng, thế
mạnh trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, đặc biệt là các ngành
nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương
trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để
thu hút nhiều lao động tại địa phương; quan tâm đến công tác bảo tồn nghề, làng
nghề truyền thống.
- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề
nông thôn; củng cố, kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ và bộ máy, nhân sự quản lý
nhà nước đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề ở địa phương, giao đầu
mối tham mưu và phối hợp cụ thể ở từng cấp, đặc biệt là ở cấp huyện.
- Rà soát lại quy hoạch các làng nghề, các vùng nguyên liệu phục vụ phát
triển ngành nghề gắn với bảo vệ môi trường; kiểm tra tiến độ di dời các cơ sở sản
xuất trong làng nghề ô nhiễm môi trường; quan tâm hỗ trợ xây dựng một số trung
tâm bảo tồn và phát triển sáng tạo các ngành nghề tại các địa phương.
- Tổ chức lại sản xuất ngành nghề nông thôn, làng nghề theo hướng hình
thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; gắn phát triển
làng nghề với kế hoạch xúc tiến thương mại, phát triển vùng nguyên liệu, quan
tâm đến quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn lao động, xây dựng
thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để tạo ra các sản phẩm, ngành hàng có sức cạnh tranh
cao trên thị trường trong và ngoài nước.
- Quan tâm đến công tác đào tạo nghề, truyền nghề, tôn vinh nghệ nhân và
có cơ chế chính sách hỗ trợ để công nhận, duy trì và phát triển đội ngũ nghệ nhân,
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thợ giỏi, khích lệ động viên các nghệ nhân, thợ giỏi tham gia thúc đẩy công tác đào
tạo nghề, truyền nghề, đặc biệt là đối với nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một.
- Rà soát, đề xuất danh mục các dự án (quy định tại Nghị định số
52/2018/NĐ-CP) và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,
bảo tồn và phát triển làng nghề gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (trước ngày
15/01/2021) để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư trung hạn thuộc Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới và đưa vào Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn
2021-2025.
- Triển khai nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp làng nghề; hỗ
trợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề gắn với phát triển du lịch, xây dựng
nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật
bảo vệ môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để UBND các tỉnh,
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, TNMT, KHCH,
LĐTBXH, VHTTDL;
- Các Sở: NNPTNT, Công thương các tỉnh, thành phố;
- Các hiệp hội: Xuất khẩu hàng TCMNVN; Làng
nghề Việt Nam; Sinh vật cảnh Việt Nam; doanh
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, KTHT (100b).
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