
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2023-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về 

phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 
thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số                    
22/TTr-SNN&PTNT ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2023-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND), với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc và 
phương thức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành 
nghề nông thôn (kể cả ngành nghề nông thôn trong làng nghề, làng nghề truyền 
thống); nội dung, mức hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống được công nhận; nội dung, mức chi hỗ trợ quản lý Chương trình 
phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề: Thực hiện theo quy định tại Điều 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND.

2. Phân bổ, tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ 
trợ và thanh quyết toán kinh phí.

a) Đối với chính sách hỗ trợ tại Điều 5 Nghị quyết số 38/2022/NQ-
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HĐND: UBND cấp huyện phân bổ kinh phí, tổ chức phê duyệt kế hoạch, dự 
toán kinh phí hỗ trợ; Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế chủ trì thực hiện việc 
hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: gồm Mẫu đơn đề nghị theo Mẫu số 01, 02 kèm 
theo và các hồ sơ minh chứng kèm theo cho từng nội dung hỗ trợ.

+ Đối với hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất, hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa 
chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường: Các hợp đồng tháo dỡ, bốc xếp, vận 
chuyển, lắp đặt, xây dựng mới hoặc sửa chữa; các nghiệm thu hợp đồng tương 
ứng; chứng từ thanh toán các chi phí, văn bản thống nhất địa điểm di dời đến 
của cấp có thẩm quyền (đối với hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất),…

+ Đối với hỗ trợ lãi suất vốn vay để mua nguyên vật liệu; đầu tư nhà 
xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ: Hợp đồng các khoản vay trung 
hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam; bảng xác nhận của Ngân hàng giao dịch về 
việc đã trả nợ trước hoặc trong hạn.

+ Đối với hỗ trợ mở lớp truyền nghề: Kế hoạch mở lớp truyền nghề, danh 
sách học viên truyền nghề có xác nhận của địa phương hoặc chứng chỉ nghề 
(nếu có). Đối tượng áp dụng: người có nguyện vọng tham gia đào tạo, làm nghề 
trong chương trình đào tạo nghề của các cơ sở ngành nghề nông thôn. Nội dung, 
định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 
28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên 
quan.

+ Đối với hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân 
ưu tú đang hoạt động ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống: 
Danh sách chi tiết Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được hỗ trợ và xác 
nhận của cơ quan BHXH.

b) Đối với chính sách hỗ trợ tại Điều 6 Nghị quyết số 38/2022/NQ-
HĐND: Căn cứ các quyết định công nhận của UBND tỉnh, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí và cấp kinh phí hỗ 
trợ cho các đối tượng theo quy định. UBND cấp xã nơi có nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận triển khai thực hiện và thanh 
quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

c) Đối với chính sách hỗ trợ tại Điều 7 Nghị quyết số 38/2022/NQ-
HĐND: Cơ quan quản lý kinh phí Chương trình phát triển ngành nghề nông 
thôn, làng nghề cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế) lập dự toán 
theo các quy định hiện hành, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện kiểm 
tra, tham mưu UBND cấp huyện phê duyệt dự toán kinh phí; cơ quan quản lý 
kinh phí Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề cấp huyện 
(Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và 
thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Lập, thẩm định; thanh quyết toán kinh phí
a) Lập, phân bổ dự toán kinh phí: Trước ngày 15/8 hằng năm, UBND cấp 
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huyện xây dựng dự toán kinh phí gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, gửi 
Sở Tài chính đưa vào dự toán NSNN hằng năm báo cáo UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, 
Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND và các quy định hiện hành.

b) Thanh quyết toán kinh phí 
Các cơ quan, đơn vị được phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện chịu 

trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng cơ chế, chế độ chi tiêu tài 
chính hiện hành.

Các đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư theo Nghị quyết số 38/2022/NQ-
HĐND, sau khi hoàn thành các nội dung đầu tư, có văn bản đề nghị cơ quan, địa 
phương có liên quan tổ chức nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí theo quy định, thành 
phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (Mẫu số 01);
+ Phương án, dự toán kinh phí hỗ trợ đề nghị phát triển ngành nghề nông 

thôn (Mẫu số 02);
+ Văn bản đề nghị nghiệm thu (Mẫu số 03);
+ Quyết định phê duyệt phương án, dự toán kinh phí hỗ trợ của cấp có 

thẩm quyền;
+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng; các hóa 

đơn chứng từ cụ thể liên quan đến nội dung được hỗ trợ;
+ Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thanh quyết toán các nội dung 

hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND.
4. Nguồn kinh phí: Thực hiện bố trí nguồn kinh phí triển khai đảm bảo 

theo tỷ lệ như sau:

- Ngân sách cấp tỉnh: 50%. 
- Ngân sách cấp huyện: 15%.
- Lồng ghép từ các Chương trình, đề án, dự án khác; vốn huy động từ các 

cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề và các nguồn vốn hợp pháp khác: 35%.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT
a) Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước đối với phát triển ngành nghề nông 

thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn 
vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Cùng với thời điểm lập dự toán NSNN hằng năm của ngành, của đơn 
vị: Chủ trì, tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí theo cơ cấu nguồn vốn quy định 
tại Điều 8 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND và quy định tại Quyết định này 
gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, tham mưu bố trí dự toán 
NSNN hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

c) Tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách 
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pháp luật về phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề để các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên 
quan đến phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tiếp cận các nguồn lực 
thực hiện chính sách hỗ trợ.

d) Hàng năm, tổng hợp báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2023-2025 quy định tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND.

đ) Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện 
chính sách pháp luật, hiệu quả hoạt động của các cơ sở ngành nghề nông thôn, 
làng nghề.

e) Tham mưu xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức định kỳ Festival nghề 
truyền thống vùng miền Quảng Nam nhằm giới thiệu, quảng bá nghề truyền 
thống, làng nghề, sản phẩm làng nghề.

f) Tham mưu triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt 
Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, 
ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối bố trí vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách 
tỉnh; hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các đơn vị 
theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, lồng ghép các nội dung của Chương 
trình vào quy hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm; phối hợp với Sở Tài chính lập 
dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí.  

4. Sở Công Thương
a) Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các khu, cụm công 

nghiệp làng nghề để di dời các cơ sở sản xuất tại các làng nghề gây ô nhiễm môi 
trường ra khỏi khu dân cư, đặc biệt là các cụm công nghiệp làng nghề đã được 
quy hoạch.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh các nghệ 
nhân, thợ giỏi có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển làng nghề; 
tạo cơ hội giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư; tìm kiếm, thúc đẩy, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề.

c) Ưu tiên hỗ trợ kinh phí khuyến công, kinh phí xúc tiến thương mại cho 
các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn, các cơ sở ngành nghề nông thôn 
tại các làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận hoạt động 
hiệu quả, giải quyết nhiều lao động địa phương và không gây ô nhiễm môi 
trường…

d) Chủ trì, đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, 
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trong đó có hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm ngành nghề nông thôn, 
làng nghề. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa 
phương liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về du lịch, đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại các làng nghề gắn với phát 
triển du lịch; quảng bá, kết nối tour đến các khu vực phát triển ngành nghề nông 
thôn gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh; vận động các cơ sở lưu trú du lịch, điểm 
tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh nhận trưng bày, ký gửi tiêu thụ sản phẩm của 
làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tư vấn phục dựng một số hoạt 
động nghề truyền thống và phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch; phát 
triển du lịch gắn với nông thôn mới.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ xây 

dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường và các quy định 
của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường làng nghề; hướng dẫn xây dựng các 
phương án, mô hình xử lý chất thải làng nghề; đôn đốc, hỗ trợ xử lý ô nhiễm 
môi trường tại các làng nghề.

b) Tham mưu UBND tỉnh các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các 
cơ sở ngành nghề nông thôn được giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề, 
làng nghề; trong đó ưu tiên đầu tư cho các cơ sở ngành nghề nông thôn nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực bảo 
quản, chế biến nông, lâm, thủy sản…; khuyến khích và đầu tư hỗ trợ cho các 
nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới trong các làng nghề; hỗ trợ kinh phí đối 
với cơ sở ngành nghề nông thôn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đổi 
mới công nghệ thiết bị để bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, làng 
nghề mới và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT, các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 
trợ về đào tạo nghề, truyền nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các quy định 
về an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội để phát triển ngành nghề nông 
thôn, làng nghề.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên 
quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển 
ngành nghề nông thôn, làng nghề; hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn thực 
hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, 
đặc biệt là hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử trong việc quảng bá, tiêu thụ sản 
phẩm. 

10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam: Chỉ đạo các Ngân hàng 
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thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng trên địa bàn 
tỉnh tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được vay vốn ưu đãi đầu tư thực hiện 
Quyết định này.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, Đoàn thể tỉnh, 
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp của tỉnh: Đẩy mạnh công 
tác vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả 
Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề.

12. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Phối hợp đưa nội dung 
Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình 
nông thôn mới để Chương trình này trở thành chương trình kinh tế trọng tâm ở 
vùng nông thôn; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham 
mưu phân bổ vốn Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ 
thực hiện Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn 
tỉnh.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 38/2022/NQ-HĐND trên địa bàn. Tổ chức điều tra, rà soát, đánh giá lại thực 
trạng tất cả các ngành nghề nông thôn, làng nghề hiện có trên địa bàn, xây dựng 
kế hoạch bảo tồn, phát triển và hỗ trợ thiết thực, tập trung, hiệu quả. Chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu quy hoạch chi tiết các làng 
nghề có tiềm năng phát triển khai thác, phát huy lợi thế từng vùng, từng địa 
phương để định hướng phát triển và đầu tư hiệu quả.

b) Tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở ngành nghề nông thôn 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở ngành nghề 
nông thôn gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc lồng ghép, gắn kết công tác 
xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

c) Xây dựng dự toán kinh phí theo cơ cấu nguồn vốn quy định tại Điều 8 
Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND và quy định tại Quyết định này, gửi Sở Nông 
nghiệp và PTNT tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền bố trí nguồn kinh 
phí hằng năm theo quy định. Chủ động bố trí ngân sách cấp huyện, kết hợp lồng 
ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác để 
triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết.
 d) Phối hợp tham mưu triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng 
nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 
801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

14. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND. Trường 
hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế đó.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi 
trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và 
Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định 
thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2023\Quyet dinh\01 16 triển khai Nghị quyết 
38 về phát triển ngành nghề nông thôn.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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