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 KẾ HOẠCH 

Phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

 

 Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 Đa dạng hóa sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu 

niệm và quà tặng phục vụ du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sắc mang bản sắc 

Huế, phát triển bộ sưu tập hàng lưu niệm và quà tặng, góp phần khôi phục và 

phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống Huế. 

 II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

 1. Phạm vi 

Thiết kế mẫu mới các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; thiết kế và cải tiến bao 

bì đóng gói cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản Huế; hỗ trợ đầu tư 

phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm làm hàng lưu niệm và quà tặng Huế. 

2. Đối tượng tham gia 

2.1. Các đơn vị, tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm lưu niệm, 

quà tặng và đặc sản Huế, bao gồm: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Tổ hợp tác 

thành lập và hoạt động quy định của Nhà nước. 

- Hộ kinh doanh cá thể thành lập theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

- Các Hiệp hội, Hội nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy 

định của Nhà nước. 

2.2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có năng lực thiết kế mẫu sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ, thiết kế bao bì sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản Huế (sau 

đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân). 
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 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

 1. Tổ chức thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và 

quà tặng Huế 

Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng là 

những thiết kế sản phẩm mô phỏng, cách điệu các bảo vật Việt Nam thời kỳ nhà 

Nguyễn, các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm văn hóa 

đặc trưng của Thừa Thiên Huế để có thể ứng dụng vào sản xuất sản phẩm trên 

nhiều chất liệu khác nhau và được chuyển giao cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế để sản xuất các sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng phục vụ 

khách du lịch; nội dung được triển khai theo 04 bước: 

- Tổ chức phát động, phổ biến đến các tổ chức cá nhân để triển khai thực 

hiện đăng ký, tổng hợp các mẫu thiết kế. 

- Tổ chức xét chọn, đề xuất danh mục các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ đạt điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng năm 2019: 

+ Phân tích, đề xuất chọn lựa các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt 

điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng;  

+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung mẫu thiết kế sản phẩm; 

+ Hoàn chỉnh bổ sung mẫu thiết kế sản phẩm; 

+ Thẩm định, đề xuất, phê duyệt danh mục các thiết kế sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ đạt điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng năm 2019. 

- Tổ chức lựa chọn đơn vị sản xuất và tổ chức sản xuất các sản phẩm làm 

hàng lưu niệm và quà tặng, ưu tiên xây dựng mối liên kết giữa tổ chức, cá nhân 

thiết kế với đơn vị (tiếp nhận) sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm và quà tặng. 

- Tổ chức chuyển giao các thiết kế mẫu sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng 

cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm và quà tặng. 

2. Tổ chức hỗ trợ thiết kế, cải tiến mẫu mã bao bì đóng gói cho sản 

phẩm lưu niệm quà tặng và đặc sản Huế. 

Hỗ trợ cải, tiến thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói, tập trung hỗ trợ các tổ 

chức, đơn vị sản xuất các sản phẩm đặc sản Huế có tiềm năng để nâng cao năng 

lực cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng và phát triển sản xuất  

3. Tổ chức hỗ trợ trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm hàng 

lưu niệm, quà tặng và đặc sản Huế: Tổ chức xây dựng khu trưng bày giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng và đặc sản Huế tại Sân bay 

Phú Bài. 

 (Chi tiết tiến độ thực hiện theo Phụ lục kèm theo) 
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 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

 1. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện:  500.000.000 đồng. 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho hoạt động chi sự 

nghiệp kinh tế của ngành Công Thương năm 2019. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

Chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công tại phụ lục 

kèm theo kế hoạch này và phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các hội, 

hiệp hội ngành nghề của tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung. 

Thẩm định, phê duyệt kinh phí hỗ trợ các mẫu thiết kế từ nguồn kinh phí 

ngân sách tỉnh đã bố trí cho hoạt động chi sự nghiệp kinh tế của ngành Công 

Thương năm 2019. 

2. Sở Du lịch 

Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh hàng lưu niệm, quà tặng và đặc sản Huế phổ biến, quản bá sản phẩm đến 

khách du lịch. 

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế  

Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Công Thương trong công tác triển 

khai hiệu quả các nội dung của kế hoạch này đến các tổ chức, đơn vị và cá nhân 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch; các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan g i về Sở 

Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, DL; 

- Các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
 

 

 



PHỤ LỤC 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HÀNG LƯU 

NIỆM, QUÀ TẶNG VÀ ĐẶC SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 
(Kèm theo Kế hoạch số 46 /KH-UBND ngày 11 tháng 3  năm 2019 của UBND tỉnh) 

 

Stt Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian Sản phẩm 

I Nội dung chung  

1 

Tổ chức phát động, phổ biến 

các nội dung kế hoạch phát 

triển hàng lưu niệm, quà tặng 

và đặc sản; hướng dẫn; tuyên 

truyền phố biến trên thông tin 

đại chúng 

Sở Công 

Thương 

Các ngành, 

địa phương, 

các đơn vị 

có liên quan 

3/ 2019 

+Tổ chức hội nghị 

+Phổ biến thông tin 

trên phương tiện 

thông tin đại chúng 

2 
Thành lập Hội đồng chuyên 

môn 

Sở Công 

Thương 

Các ngành 

các tổ chức, 

cá nhân 
5/ 2019  

3 
Hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận 

đăng ký 

Sở Công 

Thương 

các tổ chức, 

cá nhân 

3-5/2019 

+ Bản đăng ký kèm 

theo thuyết minh 

về ý tưởng thiết kế 

+ Bản vẻ, phần 

mềm thiết kế (nếu 

có) 

 

4 

Tổ chức lựa chọn các thiết kế 

đảm bảo yêu cầu làm hàng 

lưu niệm, quà tặng 

Hội đồng 

chuyên môn 

Sở Công 

thương, các 

tổ chức, cá 

nhân 6/2019 

+ Đánh giá lựa 

chọn danh sách các 

thiết kế đảm bảo 

yêu cầu, lấy ý kiến 

góp ý để điều chỉnh 

bổ sung 

5 Hoàn chỉnh mẫu thiết kế 

các tổ chức, 

cá nhân 

Sở Công 

Thương 
6-7/2019 

+ Bản vẻ thiết kế 

hoàn chính phần 

mềm thiết kế (nếu 

có) 

II Về thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng Huế 

1 

Tổ chức xét chọn và trình đề 

nghị phê duyệt danh mục 

mẫu thiết kế 

Hội đồng 

chuyên môn 

Hội đồng 

chuyên 

môn, các tổ 

chức, cá 

nhân 

 

8/2019 
+ Biên bản, hồ sơ 

đề xuất 

2 
Phê duyệt danh mục các mẫu 

thiết kế đạt yêu cầu làm hàng 

Sở Công 

Thương 

 
9/2019 

+ Quyết định phê 

duyệt danh mục 
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lưu niệm và quà tặng các thiết kế 

3 

Thực hiện các nội dung hỗ 

trợ kinh phí để triển khai sản 

xuất sản phẩm từ các mẫu 

thiết kế, tổ chức nghiệm thu 

thanh quyết toán 

Sở Công 

Thương 

Các tổ 

chức, cá 

nhân 

 
9-10/2019  

6 

Tổ chức chuyển giao các 

thiết kế cho các đơn vị sản 

xuất kinh doanh hàng lưu 

niệm và quà tặng 

Sở Công 

Thương 

Các tổ 

chức, cá 

nhân, các 

đơn vị 

SXKD 

 

11/2019  

III Thiết kế, cải tiến mẫu mã bao bì đóng gói cho sản phẩm lưu niệm quà tặng và đặc sản Huế 

1 
Tổ chức xét chọn và trình đề 

nghị hỗ trợ 

Hội đồng 

chuyên môn 

Hội đồng 

chuyên 

môn, các tổ 

chức, cá 

nhân 

 

8/2019 
+ Biên bản, hồ sơ 

đề xuất 

2 

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí 

thiết kế, cải tiến bao bì đóng 

gói  

Sở Công 

Thương 

 

9/2019 + Quyết định hỗ trợ 

3 

Thực hiện các nội dung hỗ 

trợ kinh phí để triển khai thực 

hiện sản xuất, tổ chức nghiệm 

thu thanh quyết toán 

Sở Công 

Thương 

Các tổ 

chức, cá 

nhân 

 

9-10/2019  

IV 

Tổ chức xây dựng khu 

trưng bày giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm hàng lưu 

niệm, quà tặng và đặc sản 

Huế tại Sân bay Phú Bài 

Sở Công 

Thương 

Sân bay Phú 

Bài, các tổ 

chức cá 

nhân sản 

xuất kinh 

doanh 

3-4/2019  
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