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KẾ HOẠCH 

Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2021-2025 

 

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 Quyết định số 1511/QĐ-BNN-KTHT ngày 04/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-

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

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, giai đoạn 2021-

2025, với các nội dung chính sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất chất 

lượng, khả năng cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển ngành nghề với các sản 

phẩm là thế mạnh của tỉnh; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

- Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển 

làng nghề, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Chương trình OCOP). 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Góp phần hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với 

Chương trình OCOP đến cuối năm 2025, có ít nhất 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực 

ngành nghề nông thôn được công nhận đạt OCOP từ 03 sao trở lên. 

- Góp phần hoàn thành chỉ tiêu lao động tỉnh được qua đào tạo đến cuối 

năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề có 

bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%. 

- Xây dựng, thực hiện các dự án, mô hình phát triển ngành nghề nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. 

- Góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 

2021-2025 giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn bình quân: 350 tỷ đồng/năm. 

Giải quyết việc làm cho khoảng 18 ngàn lao động. Tỷ lệ giá trị sản xuất chiếm 

30-40% tổng giá trị sản xuất ở nông thôn. Thu hút khoảng 20-30% lao động 
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nông thôn vào lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Thu nhập bình quân lao động 

nông thôn đạt 04-05 triệu đồng/tháng.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng cơ chế chính sách: 

- Ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

được quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

- Ban hành các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn, cụ thể như: Kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 

thôn giai đoạn 2021-2025; Đề án khôi phục, phát triển một số làng nghề tiểu thủ 

công nghiệp và du nhập một số nghề mới gắn với phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh; Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2021-2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030. 

2. Thông tin, tuyên truyền: 

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chính sách khuyến khích 

phát triển ngành nghề nông thôn. Tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm ngành nghề nông thôn. Giới thiệu các mô hình, hoạt động ngành 

nghề nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho lao động 

nông thôn, thân thiện với môi trường. 

3. Mặt bằng sản xuất: 

Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân 

cư đến địa điểm quy hoạch theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

4. Xúc tiến thương mại: 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề 

nông thôn thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá 

thương hiệu sản phẩm theo quy định hiện hành của chương trình xúc tiến thương 

mại quốc gia, của tỉnh; ưu tiên mời các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các 

hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu nhằm giới thiệu, quảng 

bá thương hiệu giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

5. Ứng dụng khoa học công nghệ: 

- Ưu đãi, khuyến khích các cơ sở ngành nghề nông thôn thực hiện các hoạt 

động triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản 

xuất sản phẩm mới và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hay tiếp nhận 

tiến bộ khoa học-kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở các cơ sở 

ngành nghề nông thôn để tăng năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh gắn với 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của ngành nghề truyền thống. 

- Hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn đổi mới công nghệ, áp dụng 

khoa học kỹ thuật; thông qua các chính sách khuyến công, các chương trình, dự án, 

đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, 
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nông thôn, hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn đầu tư trang bị máy móc hiện đại vào 

quy trình sản xuất; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật. 

6. Đào tạo nhân lực:  

- Tổ chức đào tạo cho lao động làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn 

theo quy định hiện hành.  

- Khuyến khích thợ giỏi, nghệ nhân tại các cơ sở ngành nghề nông thôn tổ 

chức đào tạo nghề, truyền nghề; nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề được hưởng thù 

lao theo quy định khi tham gia đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn. 

7. Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn: 

Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Điều 

12 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

8. Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia Chương trình OCOP: 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cơ sở ngành nghề nông thôn (doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh) có sản phẩm đăng ký tham gia 

Chương trình OCOP. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP lập hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản 

phẩm OCOP. 

- Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nội 

dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND 

tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên giai 

đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030. 

III. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Giai đoạn 2021-2025 ưu tiên triển khai xây dựng thực hiện danh mục 28 dự 

án, mô hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

(danh mục các dự án ưu tiên hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn giai 

đoạn 2021-2025 chi tiết theo Phụ lục I đính kèm). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nhu cầu kinh phí: 

Căn cứ nhiệm vụ, dự án tại Kế hoạch này, hàng năm Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổng hợp 

dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Nguồn kinh phí: 

- Kinh phí lồng ghép từ các chương trình, dự án từ nguồn kinh phí Trung 

ương, nguồn kinh phí địa phương các cấp và nguồn kinh phí huy động hợp pháp 

khác (vốn đối ứng của người dân). 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối, sử dụng kinh 

phí của địa phương hỗ trợ phần kinh phí nhà nước để triển khai thực hiện. 
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V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quản lý: 

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước giữa các sở, ban, 

ngành và địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai các chương 

trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; phát hiện và xử lý kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc của cơ sở ngành nghề nông thôn để thúc đẩy phát triển sản xuất. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế hợp tác, liên doanh, 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các Hội nghị sơ kết và tổng kết thực hiện hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Phú Yên, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của tỉnh, Đài truyền thanh 

cấp huyện, cấp xã,... tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

- Giới thiệu các cơ sở ngành nghề nông thôn điển hình hoạt động có hiệu 

quả; tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, gìn giữ các nghề, làng nghề, làng 

nghề truyền thống của địa phương. 

- Sử dụng các sản phẩm ngành nghề nông thôn trong các quà tặng ngoại 

giao của địa phương để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát: 

- Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu thống kê ngành nghề nông thôn. 

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, hiệu quả hoạt động của ngành nghề nông thôn. 

- Tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển ngành 

nghề nông thôn có triển vọng ở các địa phương khác, nhằm học tập, trao đổi, chia 

sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển ngành nghề nông thôn mới trong nước và 

nước ngoài. 

4. Ứng dụng khoa học công nghệ: Xây dựng và đề xuất triển khai mới các 

chương trình, đề án, dự án thành phần, nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ nhằm áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở cơ sở ngành nghề nông 

thôn để tăng năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

5. Xúc tiến thương mại: 

- Kết hợp với thực hiện Đề án, Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm 

kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm ngành nghề 

nông thôn tiêu biểu để xây dựng thương hiệu, quáng bá thương hiệu. 

- Đẩy mạnh tuyên tuyền và tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng thương hiệu, 

tham gia các hội chợ về ngành nghề nông thôn cho các cơ sở sản xuất, sản phẩm 

ngành nghề nông thôn của tỉnh. 
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6. Huy động nguồn lực tài chính thực hiện: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ngành và địa phương phối 

hợp hướng dẫn các cơ sở ngành nghề nông thôn thụ hưởng các chính sách hiện 

hành của nhà nước như: Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, các 

chương trình mục tiêu và ngân sách của địa phương; các Nghị định của Chính phủ: 

Số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về 

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các cơ chế, chính 

sách hiện hành về khuyến công, khuyến nông, khoa học công nghệ và số 

116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn; số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp. 

- Huy động, vận động từ các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ kỹ 

thuật; hỗ trợ trang thiết bị; hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ, học tập kinh nghiệm 

trong và ngoài nước.  

7. Phát triển nguồn nhân lực: 

- Thay đổi phương thức đào tạo, thời gian đào tạo,... phù hợp với từng loại 

đối tượng, phát huy hình thức đào tạo theo yêu cầu của các doanh nghiệp. 

- Nâng cao việc đào tạo nghề và truyền nghề cho lao động nông thôn phải 

gắn với các nghề, làng nghề truyền thống. Tăng cường đào tạo kiến thức về kỹ 

thuật và thiết kế sản phẩm cho thợ thủ công; có biện pháp khuyến khích các nghệ 

nhân, thợ giỏi trong và ngoài tỉnh kèm cặp, bồi dưỡng truyền nghề cho lực lượng 

lao động trẻ thông qua các lớp đào tạo, tập huấn. 

- Chủ động tìm kiếm các chương trình, dự án quốc tế để thu hút các chuyên 

gia về phát triển sản phẩm, chuyên gia kỹ thuật sản xuất và thị trường nhằm hỗ trợ 

cho đội ngũ giảng dạy các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước 

trên lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ. Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch phát triển ngành nghề 

nông thôn, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến khuyến khích 

phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Rà soát ngành nghề nông thôn và xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện 

hàng năm, đặc biệt là các ngành nghề có tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, 

bảo vệ môi trường ngành nghề nông thôn và định hướng phát triển ngành nghề 

nông thôn. 

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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- Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 

nông thôn 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 tiếp 

cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Hàng năm xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề 

nông thôn trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định để làm cơ sở bố trí 

kinh phí thực hiện. 

- Thanh tra, 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. 

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các 

sở, ngành liên quan và các địa phương; định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo định 

kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung 

ương về phát triển ngành nghề nông thôn. 

2. Sở Công Thương: 

- Chủ trì tổ chức các hội chợ triển lãm có trưng bày, quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm của các cơ sở ngành nghề nông thôn. Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông 

thôn tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Tổ chức các hội thảo chuyên 

đề, sự kiện về xúc tiến thương mại đối với các cơ sở ngành nghề nông thôn. 

- Hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm, gắn phát triển ngành nghề nông thôn với kế hoạch xúc tiến thương mại, 

phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu. 

 - Hàng năm, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công 

và tổ chức thực hiện theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước và các nguồn vốn khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hoạt động 

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt, đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, khả năng cân đối ngân sách, tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cho lĩnh vực phát 

triển ngành nghề nông thôn. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, quản lý, thẩm định công 

nghệ sản xuất, hạn chế việc đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào cơ sở ngành nghề nông 

thôn và khu vực dân cư nông thôn gây ô nhiễm môi trường, sản xuất không hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giới thiệu, phổ biến 

công nghệ sản xuất thân thiện môi trường đối với cơ sở ngành nghề nông thôn. 

- Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận cho các cơ sở ngành nghề nông thôn. 
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6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với địa phương theo phân cấp quản lý định kỳ hoặc đột 

xuất thanh tra, kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở hoạt động 

ngành nghề nông thôn để kịp thời có hướng xử lý. 

- Rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí, di 

dời các cơ sở hoạt động ngành nghề nông thôn phù hợp. 

7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban 

ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 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. 

8. Hội Nông dân tỉnh: Tuyên truyền các cơ chế chính sách về phát triển 

ngành nghề nông thôn và phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan xây 

dựng củng cố các mô hình phát triển ngành nghề nông thôn. 

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tuyên truyền vận động các đơn vị kinh tế 

tập thể thực hiện xây dựng phát triển ngành nghề nông thôn. Phối hợp các địa 

phương và các sở, ban, ngành vận động thành lập các hình thức kinh tế tập thể, 

tham gia xây dựng và củng cố các hợp tác xã, dịch vụ phục vụ phát triển ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch của địa phương, phối hợp với các sở, ban 

ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển ngành nghề 

nông thôn. 

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trên địa bàn về chính sách phát 

triển ngành nghề nông thôn 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, tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề 

nông thôn. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 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. Có trách nhiệm cân đối, bố trí thêm kinh phí từ các chương 

trình, dự án và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của địa phương để lồng ghép thực 

hiện phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn. 

- Chủ trì định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại 

các cơ sở hoạt động ngành nghề nông thôn của địa phương mình quản lý để kịp 

thời có hướng xử lý 

(chi tiết nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương theo Phụ lục II đính kèm). 
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11. Chế độ báo cáo: 

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực 

hiện Kế hoạch. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về UBND tỉnh 

(thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

và các Bộ ngành Trung ương. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở 

Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

  Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT-UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tấn Hổ 

 

 

 

 

- Lưu: VT, …
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Phụ lục I 

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày    / /2021 của UBND tỉnh Phú Yên) 

TT Danh mục dự án Nội dung thực hiện 
Địa điểm  

(xã, huyện) 
Đối tượng hỗ trợ 

Thời gian 

thực hiện 

I TP Tuy Hòa     

1 Dự án chế biến rau, củ, quả 
Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Xã Hòa Kiến HTX NN Hòa Kiến 1 

Năm 2023 

2 
Dự án chế biến phát triển sản phẩm 

cà phê 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Xã Bình Kiến DNTN Hương Hương 

Năm 2023 

3 
Dự án chế biến nấm ăn và nấm dược 

liệu 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Xã Bình Kiến HTX NN Bình Kiến 2 

Năm 2024 

II TX Đông Hòa  
  

 

1 
Dự án chế biến gạo chất lượng cao 

Hòa Thành 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
xã Hòa Thành 

HTX DV NN TH Hòa 

Thành 

Năm 2021 

III TX Sông Cầu  
  

 

1 

Dự án ứng dụng máy làm già tuổi 

rượu, lão hóa rượu, khử độc rượu 

vào sản xuất rượu Quán Đế 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Xã Xuân Bình 

Hộ kinh doanh 

 Lâm Văn Dạy 

Năm 2021 

2 
Dự án phát triển sản xuất muối sạch 

Tuyết Diêm 

Mua nguyên vật liệu, máy 

móc, thiết bị phục vụ sản 

xuất muối sạch 

Xã Xuân Bình HTX muối Tuyết Diêm 

Giai đoạn 

2021-2025 

IV Huyện Phú Hòa  
  

 

1 
Dự án phát triển sản xuất bún Định 

Thành 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Hòa Định Đông Hộ kinh doanh 

Giai đoạn 

2021-2025 
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2 
Dự án phát triển gia công hàng may 

mặc Thái Dương và Thanh Diễn 

Hỗ trợ máy móc, dây chuyền 

sản xuất 
Hòa An Hộ kinh doanh 

Giai đoạn 

2021-2025 

3 Dự án phát triển ngành mộc  
Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
Hòa Thắng Hộ kinh doanh 

Giai đoạn 

2021-2025 

4 
Dự án chế biến sản phẩm rau an 

toàn  

Hỗ trợ máy móc, thiết bị chế 

biến, bảo quản 
Hòa An HTX Đông Hòa An 

Giai đoạn 

2021-2025 

5 
Dự án phát triển điêu khắc gỗ bằng 

công nghệ cao  

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
Hòa An Hộ kinh doanh 

Giai đoạn 

2021-2025 

6 
Dự án phát triển chế biến gạo chất 

lượng cao  

Hỗ trợ để mua máy tách màu 

hạt gạo 
Hòa Quang Bắc 

HTX Nông nghiệp 

 Phú Yên 

Giai đoạn 

2021-2025 

7 
Dự án phát triển chế biến miến dong 

Đất Phú. 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
Hòa Quang Bắc 

HTX Nông nghiệp  

Phú Yên 

Giai đoạn 

2021-2025 

V Huyện Đồng Xuân  
  

 

1 
Dự án hỗ trợ máy móc và thiết bị 

phục vụ gia công đan dây nhựa 
Hỗ trợ máy móc, thiết bị Xuân Quang 3 

HTX SXKD DVNN  

Xuân Quang 3 
Năm 2021 

2 
Dự án phát triển nghề dệt thổ cẩm 

thôn Xí Thoại 
Hỗ trợ máy móc, thiết bị Xuân Lãnh 

HTX SXKD DVNN  

Xuân Lãnh 
Năm 2022 

3 Dự án chế biến rượu cần Xuân Lãnh 
Hỗ trợ mua sắm thiết bị, 

nguyên vật liệu sản xuất 
Xuân Lãnh 

HTX SXKD DVNN  

Xuân Lãnh 

Năm 2023 - 

2024 

4 
Dự án chế biến tinh bột nghệ Xuân 

Sơn Nam 

Hỗ trợ mua sắm thiết bị, 

nguyên vật liệu sản xuất 
Xuân Sơn Nam 

HTX SXKD DVNN  

Xuân Sơn Nam 
Năm 2022 

VI Huyện Sơn Hòa  
  

 

1 
Dự án hỗ trợ sơ chế và đóng gói sản 

phẩm trái mãng cầu 
Hỗ trợ máy móc, thiết bị xã Sơn Nguyên Hộ kinh doanh Phạm Một 

Năm 2021 

2 

 

Dự án chế biến và bảo quản rau quả, 

trồng cây có hạt chứa dầu  

Hỗ trợ máy sấy rau củ quả, 

máy viền mí loan, máy suốt 

hạt, máy in das 

xã Sơn Long 
Hộ kinh doanh  

Kiều Thị Hạnh 

Năm 2021 
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VII Huyện Tây Hòa  
  

 

1 Dự án chế biến nông sản  

Hỗ trợ mua sắm, trang thiết bị, 

xây lắp lò sấy nông sản và máy 

xay xát gạo công suất nhỏ 

Hòa Phú HTX NN KDDV Hòa Phú 

Giai đoạn 

2021-2025 

2 Dự án chế biến sản xuất bánh tráng 
Hỗ trợ máy móc thiết bị, dây 

chuyền sản xuất 
Hòa Tân Tây UBND xã Hòa Tân Tây 

Giai đoạn 

2021-2025 

3 
Dự án chế biến sản xuất bột ngũ cốc 

FaiMy 
Hỗ trợ máy sấy Hòa Phong UBND xã Hòa Phong 

Giai đoạn 

2021-2025 

VIII Huyện Tuy An  
  

 

1 
Dự án phát triển sản phẩm OCOP 

gạo hương thơm An Ninh Tây 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
An Ninh Tây 

HTX NN 

 An Ninh Tây 

Giai đoạn 

2021-2025 

2 
Dự án phát triển sản phẩm OCOP 

chuối sấy An Lĩnh 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
An Lĩnh Hộ gia đình 

Giai đoạn 

2021-2025 

3 
Dự án phát triển sản phẩm OCOP 

nước mắm Mỹ Quang 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
An Chấn Hộ gia đình 

Giai đoạn 

2021-2025 

4 
Dự án phát triển sản phẩm OCOP 

rượu sim vang An Xuân 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
An Xuân 

HTX Nông lâm nghiệp và 

dịch vụ Liên Xuân Phát 

Giai đoạn 

2021-2025 

5 
Dự án phát triển sản phẩm OCOP 

chiếu cói Phú Tân 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất 
An Cư Tổ hợp tác 

Giai đoạn 

2021-2025 

IX Huyện Sông Hinh     

1 

Dự án khôi phục và phát triển nghề 

nấu rượu cần bằng men lá cây của 

đồng bào Ê Đê 

Hỗ trợ mua nguyên vật liệu. 

máy móc, thiết bị 
  

Giai đoạn 

2021-2025 
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Phụ lục II 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày    /    /2021 của UBND tỉnh Phú Yên) 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

I Xây dựng cơ chế, chính sách    

 
Ban hành quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 

thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Năm 2021 

II Thông tin, tuyên truyền    

 

- Bài viết giới thiệu về Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn; 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo lồng ghép hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về các nội dung phát triển ngành nghề nông thôn; 

- Chương trình phát thanh, truyền hình trên các phương 

tiện đại chúng về phát triển ngành nghề nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Các cơ quan báo chí, tuyên truyền; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan 

Hàng năm 

III 
Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển 

ngành nghề nông thôn 
   

1 
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn 

hàng năm và giai đoạn 2021-2025 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Hàng năm 

2 

Đề án khôi phục, phát triển một số làng nghề tiểu thủ công 

nghiệp và du nhập một số nghề mới gắn với phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Năm 2021 

3 
Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia thực 

hiện Chương trình OCOP 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Hàng năm 

 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cơ sở ngành nghề 

nông thôn (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh 

doanh) có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tại các cơ sở ngành 

nghề nông thôn lập hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 
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4 Ứng dụng khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, 

ngành và địa phương có liên quan 
Hàng năm 

- 

Bố trí kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ 

cho lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn trong kế 

hoạch hàng năm 
   

- 

Hướng dẫn, quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế việc 

đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào cơ sở ngành nghề nông 

thôn và khu vực dân cư nông thôn gây ô nhiễm môi 

trường 

   

- 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên 

cứu, giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện 

với môi trường đối vớicơ sở ngành nghề nông thôn. 
   

5 Đào tạo nhân lực 
Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, 

ngành và địa phương có liên quan 
Hàng năm 

 

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, bảo hiểm xã hội 

để phát triển ngành nghề nông thôn 

   

6 Xúc tiến thương mại Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, 

ngành và địa phương có liên quan 
Hàng năm 

 

Xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cho các sản phẩm 

ngành nghề nông thôn trong chương trình, kế hoạch xúc tiến 

thương mại hàng năm 
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