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KẾ HOẠCH
Về phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và
ngành nghề nông thôn huyện Phú Vang năm 2018
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/4/2016 của Huyện Ủy Phú Vang về
phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn của huyện
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
Thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng
Nhân dân huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018,
UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công
nghiệp và ngành nghề nông thôn của huyện Phú Vang năm 2018, như sau:
I. MỤC TIÊU:
- Phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn nhằm tạo sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng tăng dần giá trị sản xuất CN - TTCN, các ngành nghề và
dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm; Nâng cao thu nhập cho người lao động để
từng bước nâng cao mức sống của nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm
dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn;
- Phát triển CN - TTCN, ngành nghề có tính liên kết ở vùng nông thôn, hình
thành được nhiều vùng dân cư có nghề và làng nghề sản xuất quy mô lớn, có năng
suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Kết hợp du lịch, các hoạt
động văn hóa, bảo tồn các lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa để từng bước phát
triển làng nghề trên cơ sở nâng cấp, cải tạo để phục vụ phát triển sản xuất, tạo điều
kiện thu hút du khách tham quan và tiếp cận sản phẩm làng nghề.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Công tác tuyên truyền:
Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng về các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh về khuyến khích phát triển sản
xuất CN – TTCN; các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện, các kế
hoạch về phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, ngắn hạn để mọi người dân, các cơ sở
sản xuất biết và tham gia thực hiện.
2. Công tác quy hoạch và tạo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến TTCN:
- Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch quy
hoạch nông thôn mới và định hướng phát triển các vùng, các ngành nghề nông
thôn để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong
từng giai đoạn.
- Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thuận An với quy mô 14,5ha.
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- Lập kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thuận An; danh mục
đầu tư để xin vốn Trung ương, tỉnh và xúc tiến kêu gọi đầu tư hạ tầng vào Cụm công
nghiệp. Ưu tiên giải phóng mặt bằng, san nền từ 2 đến 3 ha trong cụm công nghiệp để
tạo điều kiện các doang nghiệp, cơ sở vào đầu tư sản xuất.
- Khảo sát bố trí quỹ đất, lập quy hoạch chi tiết thành lập Điểm Tiểu thủ công
nghiệp nhằm di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào Điểm
Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề tập trung.
- Ổn định diện tích các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến nông,
thủy, hải sản; Tập trung quy hoạch phát triển cánh đồng lớn tạo nguồn nguyên liệu
gạo chất lượng cao tại xã Phú Lương, Phú Hồ, Vinh Hà và Vinh Thái...; ớt tại xã
Vinh Xuân và Phú Diên; Nấm tại xã Phú Lương, Phú Hồ và thị trấn Phú Đa.
3. Công tác xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển thị
trường tiêu thụ sản phẩm:
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng để giao
đất sạch cho các nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ
trương, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất CN - TTCN. Tranh thủ
các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn từ các chương trình dự án, khai
thác tốt các nguồn vốn nội lực trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn
để đầu tư phát triển sản xuất TTCN.
- Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tăng cường công tác
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế để kêu gọi đầu tư nhà máy sản
xuất ưu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao vào Khu công nghiệp Phú Đa.
- Triển khai Dự án Cảng cá Thuận An 2 tại Cụm Công nghiệp Thuận An
(Nguồn kinh phí đền bù của Fomosa).
- Triển khai Đầu tư Hạ tầng Làng nghề nước mắm xã Phú Thuận.
- Xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư nhà máy, xưởng sản xuất
đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, sản xuất chế biến hàng thủy sản vào Cụm công
nghiệp Thuận An; Đối với các cơ sở sản xuất chế biến nước mắm quy mô nhỏ hơn
ưu tiên đầu tư vào Điểm Tiểu thủ công nghiệp Phú Thuận.
- Tận dụng nguồn vốn khuyến công, khoa học công nghệ của Trung ương, Tỉnh
và triển khai kế hoạch sử dụng nguồn vốn khuyến công của huyện năm 2018 nhằm
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, mở
rộng quy mô hoạt động, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
- Đầu tư cải tiến nhãn mác hàng hóa, tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng
bá mở rộng thị trường các sản phẩm đã có thương hiệu, xây dựng các thương hiệu
mới, tạo thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm.
Tranh thủ hỗ trợ của Sở Công thương, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển
Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại để kết nối với doanh nghiệp đưa hàng
nông sản, đặc sản của huyện vào các kênh phân phối bán lẻ.
- Tranh thủ nguồn khuyến công tỉnh hỗ trợ, tổ chức “Ngày Hội làng nghề
truyền thống huyện Phú Vang lần thứ V năm 2018” là một trong những nội dung
của Lễ hội “Festival Thuận An biển gọi năm 2018” nhằm tạo môi trường thuận lợi
cho phát triển kinh tế, cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất truyền thống trên
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địa bàn huyện Phú Vang học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xúc
tiến thị trường, tiêu thụ các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.
- Xây dựng, lập hồ sơ thủ tục gửi Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm hoa giấy Thanh Tiên, nước mắm Phú Thuận; Phát
triển thương hiệu sản phẩm ớt Phú Diên, ớt Vinh Xuân, gạo Vinh Hà, nấm Phú
Lương, gạo Phú Hồ, nón lá Mỹ Lam, nước mắm Làng Trài – Phú Hải, nước mắm
Thuận An, mắm dưa Vinh An và một số ngành nghề truyền thống của huyện.
- Gắn phát triển nghề và làng nghề với phát triển dịch vụ du lịch. Vận động các
cơ sở sản xuất nhỏ lẻ liên kết với nhau cùng dùng chung một nhãn hiệu tập thể
nhằm xây dựng phát triển thương hiệu chung. Cơ sở đầu mối có vai trò làm đầu tàu
bao tiêu sản phẩm của các hộ sản xuất nhỏ lẻ để cung ứng ra thị trường.
* Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp:
a) Nhóm ngành nghề chế biến nông sản, thủy sản:
+ Ngành nghề chế biến thuỷ hải sản, nước mắm, mắm, ruốc: Tập trung đầu tư
phát triển ở các xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh An và thị
trấn Thuận An.
+ Ngành nghề sản xuất rượu gạo: Tập trung đầu tư phát triển ở các xã: Phú An,
Vinh Thanh và Vinh An.
+ Ngành nghề chế biến sản phẩm từ nấm: Tập trung đầu tư phát triển ở các xã:
Phú Lương, Phú Xuân, Phú Hồ, Vinh Thái, thị trấn Phú Đa.
+ Ngành nghề xay xát lúa gạo, ngô: Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo
chất lượng cao Vinh Hà, Phú Hồ, Phú Lương,...
+ Ngành nghề chế biến sản phẩm từ ớt: Tập trung xây dựng và phát triển
thương hiệu ớt Phú Diên và ớt Vinh Xuân.
b) Nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ:
+ Ngành nghề chế biến từ mộc, tre mỹ nghệ: Tập trung đầu tư phát triển ở các
xã: Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Vinh Thanh và Vinh An.
+ Ngành nghề sản xuất nón lá: Tập trung khôi phục và phát triển sản xuất nón
lá Mỹ Lam, An Lưu xã Phú Mỹ; Đồng Di, Đông Đỗ, xã Phú Hồ; Truyền Nam xã
Phú An; Dương Nổ xã Phú Dương; Thanh Dương xã Phú Diên,...
+ Ngành nghề hoa giấy Thanh Tiên, tranh ảnh làng Sình xã Phú Mậu.
c) Nhóm ngành nghề sản xuất thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ
khí: Chú trọng phát triển ngành nghề đóng và sửa chữa tàu thuyền đánh cá tại xã
Phú Thuận, Phú Hải và thị trấn Thuận An.
d) Một số ngành nghề khác:
Nghề may mặc tại xã Vinh Thanh, Vinh Phú, Phú Thượng,... đan ghế sợi nhựa
tại xã Phú Diên. Khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư máy móc
thiết bị tiên tiến vào sản xuất để phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho lao
động ở nông thôn.
4. Phát triển nguồn nhân lực:
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh
vực CN – TTCN và ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng công tác đào tạo
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theo hướng hiệu quả, thiết thực, hợp lý, gắn đào tạo với sử dụng lao động, đáp ứng
nhu cầu thực tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chuyển đổi lao động từ
lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.
Tổ chức dạy nghề đảm bảo tính cân đối, phù hợp giữa lý thuyết và thực hành,
đảm bảo cho người lao động sau đào tạo có thể sớm phát huy được kiến thức đào
tạo trong thực tiễn; đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo
nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với các nhà máy; hỗ trợ việc
dạy nghề và nâng cao trình độ nghề tại các đơn vị sản xuất từ nguồn kinh phí dạy
nghề và khuyến công của tỉnh, huyện.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm việc của đội ngũ cán
bộ quản lý Nhà nước, các chủ doanh nghiệp. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức,
cá nhân có kinh nghiệm để chuyển giao kinh nghiệm và truyền nghề cho người lao
động của các cơ sở sản xuất TTCN và các làng nghề. Tổ chức cho các chủ cơ sở, cá
nhân có tâm huyết với nghề nghiệp đi tham quan học tập kinh nghiệm phát triển
làng nghề ở các địa phương trong và ngoài tỉnh để học tập, du nhập phát triển làng
nghề mới trên địa bàn.
III. NGUỒN VỐN:
Huy động nguồn vốn khuyến công Quốc gia, khuyến công Tỉnh và Huyện, vốn
khoa học công nghệ, vốn khuyến thương, vốn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh và các nguồn vốn khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương; Xây dựng kế hoạch phát triển CN - TTCN và ngành
nghề nông thôn trên địa bàn để triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện qua
phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Tổ chức tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất và nhân dân duy trì, phát triển CN - TTCN và ngành nghề
nông thôn trên địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong
việc triển khai thực hiện.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn theo dõi quá
trình tổ chức thực hiện và báo cáo UBND huyện định kỳ hàng tháng, năm. Hướng
dẫn UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan trong công tác quy hoạch và đầu tư
hạ tầng cụm công nghiệp, điểm tiểu thủ công nghiệp.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Căn cứ vào kế hoạch này để lồng ghép xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề
và làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện năm 2018. Xây dựng kế hoạch sản
xuất và quy hoạch, khai thác vùng nguyên liệu để phục vụ ngành công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng; mở rộng các mô hình sản xuất
có hiệu quả.
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi
trường, xử lý môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phối hợp với Trung
tâm phát triển quỹ đất huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt cơ chế, chính sách về tài chính để hỗ
trợ cho phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn. Tham mưu bố trí nguồn
vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp, điểm tiểu thủ công
nghiệp và làng nghề; phân bổ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ chương trình khuyến
công và khuyến thương đối với ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên
địa bàn huyện.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện:
Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đào
tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động ở các địa phương.
7. Phòng Văn hóa - Thông tin:
Xây dựng kế hoạch, lồng ghép hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương hiệu, sản phẩm
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện đến với các thị trường du lịch
trọng điểm trong và ngoài huyện. Kết nối các Tour du lịch sinh thái, tham quan làng
nghề trên địa bàn huyện.
8. Đài Truyền thanh:
Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan để thông tin,
tuyên truyền, quảng bá CN - TTCN và ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện
Phú Vang.
9. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và các Ngân hàng thương mại trên
địa bàn huyện:
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận được
các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.
Trên đây là nội dung Kế hoạch phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn
của huyện Phú Vang năm 2018; UBND huyện Phú Vang yêu cầu các cơ quan,
phòng, ban cấp huyện liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các
đơn vị báo cáo về UBND huyện Phú Vang qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để kịp
thời giải quyết./.

5

Nơi nhận:
- TVHU (B/c);
- TT.HĐND;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, phòng ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Trần Thanh Long
Email: ttlong.phuvang@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 10.04.2018 15:50:41 +07:00

Trần Thanh Long
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PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 63/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Phú Vang)
Stt

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

I

Công tác tuyên truyền

1

Kế hoạch phát triển CN-TTCN, ngành nghề nông thôn Đài Truyền thanh
và làng nghề trên địa bàn huyện

2

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

VP HĐND&UBND huyện,
Phòng TC-KH, KT-HT, Tin, bài
NN&PTNT
Thông tin các cơ sở
Khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu các cơ sở công
Phòng Tài chính-KH, UBND
Phòng Kinh tế và Hạ
công nghiệp nông thôn
nghiệp nông thôn truyền thống cung cấp tin bài trên trang
các xã, thị trấn và các cơ sở
trên tin bài trên trang
tầng
công nghiệp nông thôn
Website của huyện
Website của huyện

II Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch
1
2

3

4

Ban Quản lý DA ĐT Các Phòng, Ban của huyện;
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thuận An
Xây dựng khu vực
UBND xã Phú Thanh, thị trấn Kế hoạch
huyện Phú Vang
Thuận An
Khảo sát và bố trí quỹ đất để hình thành 01 Điểm
Các Phòng, Ban của huyện; Thống nhất địa
Phòng TN-MT
điểm đầu tư
Tiểu thủ công nghiệp tại xã Phú Thuận
UBND xã Phú Thuận
Quy hoạch phát triển cánh đồng lớn tạo nguồn nguyên
liệu gạo chất lượng cao tại xã Phú Lương, Phú Hồ,
Các Phòng, Ban của huyện; Quyết định phê
Phòng NN&PTNT
Vinh Hà và Vinh Thái...; ớt tại xã Vinh Xuân và Phú
UBND các xã, thị trấn
duyệt quy hoạch
Diên; nấm tại xã Phú Lương, Phú Đa
Lập quy hoạch chi tiết thành lập Điểm TTCN xã Phú UBND xã Phú
Quyết định phê
Các Phòng, Ban của huyện
Thuận
Thuận
duyệt quy hoạch

III Công tác xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thu hút đầu tư;
Các Phòng, ban liên quan,
1 xây dựng kế hoạch và lập danh mục các dự án để thu
Phòng TC-KH
Kế hoạch
UBND các xã, thị trấn
hút đầu tư

VP HĐND-UBND huyện,
2 Xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư
Phòng TC-KH
Phòng KT-HT, UBND các xã,
thị trấn
Định kỳ gặp gỡ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn VP HĐND-UBND Các phòng, ban, UBND các
3
huyện
huyện
xã, thị trấn
Ban Quản lý Dự án Phòng Tài chính và Kế hoạch;
Triển khai Đầu tư Hạ tầng Làng nghề nước mắm xã Đầu tư Xây dựng
Phòng Tài nguyên – MT;
4
Phú Thuận.
khu vực huyện Phú Trung tâm Phát triển Quý đất;
Vang
UBND xã Phú Thuận
Triển khai Dự án Cảng cá Thuận An 2 tại Cụm Công Ban Dự án thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch;
nghiệp Thuận An (Nguồn kinh phí đền bù của Sở Nông nghiệp và Phòng Tài nguyên – MT;
5
Phát triển Nông
Trung tâm Phát triển Quý đất;
Fomosa).
thôn
UBND xã Phú Thuận
Tổ chức tham gia hội chợ, giới thiệu sản phẩm; xúc
Phòng TC-KH, UBND các
6 tiến kết nối các hàng nông sản, đặc sản truyền thống
Phòng KT-HT
xã, thị trấn; các doanh nghiệp,
vào các kênh phân phối bán lẻ, nhà hàng,...
cơ sở, cá nhân liên quan
Quảng bá trên website của huyện về tình hình
VP HĐND-UBND huyện,
7 phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành
Phòng VH-TT
Phòng TC-KH, Phòng KTHT, Phòng NN&PTNT
nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn huyện
VP HĐND-UBND huyện,
Xây dựng kế hoạch Kết nối các Tour du lịch sinh thái,
8
Phòng VH-TT
Phòng TC-KH, Phòng KTtham quan làng nghề trên địa bàn huyện
HT, Phòng NN&PTNT
Phòng KT-HT, Phòng Nội
Phòng Quản lý
Xây dựng, lập hồ sơ thủ tục gửi Cục Sở hữu Trí tuệ
Chuyên ngành/ Sở vụ, UBND các xã, thị trấn;
9 cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
Khoa học – Công các doanh nghiệp, cơ sở, cá
hoa giấy Thanh Tiên, nước mắm Phú Thuận
nghệ
nhân liên quan
Phát triển thương hiệu sản phẩm ớt Phú Diên, ớt Vinh
Phòng TC-KH; UBND các
Xuân, gạo Vinh Hà, nấm Phú Lương, gạo Phú Hồ, nón
Phòng KT-HT,
xã, thị trấn; các doanh nghiệp,
10 lá Mỹ Lam, nước mắm Làng Trài – Phú Hải, nước
Phòng NN &
cơ sở, cá nhân liên quan
mắm Thuận An, mắm dưa Vinh An và một số ngành
PTNT
nghề truyền thống của huyện

Dự án

Công trình đưa vào
sử dụng
Công trình đưa vào
sử dụng
Số doanh nghiệp,
cơ sở kết nối vào
các kênh phân phối
Tin, bài
Các tour du lịch
Giấy chứng nhận
bảo hộ

Mẫu mã, nhãn
hiệu, thị trường,…

11

Xây dựng Kế hoạch phát triển CN-TTCN, ngành nghề UBND các xã, thị
Các phòng, ban của huyện
nông thôn, làng nghề của xã, thị trấn
trấn

Kế hoạch

IV Phát triển nguồn nhân lực
VP HĐND-UBND huyện,
Phòng
TC-KH, KT-HT, Kế hoạch
UBND các xã, thị trấn,…

1

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động
Phòng LĐTB&XH
nông thôn

2

Tổ chức đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động phát Các doanh nghiệp, cơ
Phòng KT-HT, LĐTB&XH
triển CN-TTCN, ngành nghề nông thôn
sở

Đề án

