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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn  

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến 

năm 2025;  

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công 

nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình, nhiệm vụ đã được 

bố trí nguồn lực thực hiện trong năm 2019, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ 

trợ phát triển công nghiệp nông thôn thực hiện hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải 

pháp đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2025. 

2. Yêu cầu 

Các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã được giao trách nhiệm chủ trì 

thực hiện hoặc tham gia phối hợp phải thực hiện đảm bảo mục đích nội dung 

nhiệm vụ phân công tại kế hoạch này.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN NĂM 2019 

1. Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2025. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh một số làng 

nghề: 

- Đánh giá năng lực sản xuất một số làng nghề có lợi thế và tiềm năng phát 

triển ở khu vực nông thôn về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, tác động môi 

trường và nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất để đề xuất hỗ trợ phát triển nâng cao 

năng lực sản xuất các làng nghề khu vực nông thôn (thứ tự ưu tiên theo tính cấp 

thiết). 
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- Lựa chọn hỗ trợ phát triển 02 làng nghề (Bún Ô Sa,  Đệm bàng Phò Trạch) 

để hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì và nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ đầu tư máy móc 

thiết bị nâng cao năng lực sản xuất. 

3. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình: Khuyến công, 

xúc tiến thương mại; lồng ghép thực hiện với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm 

(OCOP), chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn mới,.. nhằm hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng 

sản phẩm; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và đăng ký thương hiệu, kiểu dáng mẫu mã 

sản phẩm; hỗ trợ kết nối, tìm kiến thị trường tiêu thụ các sản phẩm CNNT và cung 

cấp thông tin kịp thời cho cơ sở CNNT để định hướng sản xuất phù hợp với nhu 

cầu phát triển của thị trường.  

4. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A Co, 

huyện A Lưới trên cơ sở nguồn vốn đã được ngân sách tỉnh bố trí năm 2019. 

(Phụ lục I: Nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019) 

III. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2020 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ 

thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.  

- Tiếp tục lựa chọn hỗ trợ phát triển một số làng nghề cấp thiết khu vực nông 

thôn.  

- Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở công 

nghiệp nông thôn và phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn. 

- Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp nông 

thôn. 

(Phụ lục II: Dự kiến nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020) 

IV. KINH PHÍ 

Thực thực theo kinh phí đã được phân bổ cho các cơ quan/đơn vị năm 2019 

và năm 2020.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Sở Công Thương 

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở công 

nghiệp nông thôn thuộc ngành Công thương quản lý, chính sách của tỉnh cho các 

làng nghề truyền thống và đặc sản địa phương: Chương trình Khuyến công, xúc 

tiến thương mại; Chương trình phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế; Kế 

hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa 

Thiên Huế năm 2019 và Bình chọn Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2019. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh năm 2020. 

2. UBND các huyện, thị xã 

 - Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, chủ động triển khai các nội dung phát 

triển công nghiệp nông thôn của địa phương năm 2019. Trong đó, thực hiện lồng 

ghép các nhiệm vụ của nội dung kế hoạch với các chương trình, dự án khác có trên 

địa bàn, đặc biệt là gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương; 

Có định hướng và chủ động bố trí nguồn lực của địa phương để xây dựng và triển 

khai thực hiện kế hoạch năm 2020 đảm bảo hiệu quả. 

- UBND huyện A Lưới triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả nguồn vốn ngân 

sách tỉnh bố trí năm 2019 để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A Co. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan thực hiện lồng 

ghép hiệu quả các nội dung chương trình OCOP, các chương trình phát triển nông 

thôn gắn với các nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2019 và các nội dung dự kiến 

thực hiện năm 2020. 

4. Các Sở ban ngành liên quan  

Các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị mình phối hợp với các 

sở ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2019; chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí 

nguồn lực triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2020.  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp 

nông thôn tỉnh năm 2019. Yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương căn cứ 

vào nhiệm vụ phân công để triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện trước ngày 15/12 về Sở Công để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng 

thời trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND 

tỉnh (qua Sở Công Thương) để giải quyết, tháo gỡ nhằm đảm bảo thực hiện hiệu 

quả kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, NNPTNT, KHCN; 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; 

- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 



PHỤ LỤC I  

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 22/ 7 /2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Nhiệm vụ Mục đích 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì thực 

hiện 

Cơ quan/đơn vị 

phối hợp 

 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

Nguồn kinh 

phí thực 

hiện 

01 

Xây dựng Chương 

trình hỗ trợ đầu tư hạ 

tầng cụm Công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025. 

Hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm 

công nghiệp để mời gọi, thu hút các nhà 

đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm 

công nghiệp góp phần phúc đẩy phát 

triển công nghiệp nông thôn. 

Sở Công 

Thương 

 

UBND các 

huyện, thị xã; 

các sở ban 

ngành. 

 

 

Quý II/2019 10 

Kinh phí sự 

nghiệp ngành 

Công Thương  

02 

Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho 02 

làng nghề: Bún Ô Sa,  

Đệm bàng Phò Trạch 

- Hỗ trợ đầu tư các cơ sở sản xuất Làng 

nghề Đệm bàng Phò Trạch: sản xuất, phát 

triển các sản phẩm thay thế túi ni lon khó 

tiêu hủy trong tiêu dùng (ống hút, bị, 

sách,..) 

- Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì và nhãn 

hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực sản 

xuất cho Làng nghề Bún Ô Sa 

Sở Công 

Thương 

 

- UBND các 

huyện, thị xã; 

các sở ban 

ngành. 

- Làng nghề: 

Bún Ô Sa,  Đệm 

bàng Phò Trạch 

 

 

 

Tháng 5– 

12/2019 
300 

Kinh phí sự 

nghiệp ngành 

Công Thương  

03 

Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp A Co  

 

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp A Co (huyện A Lưới) 

để tạo mặt bằng phục vụ thu hút dự án 

đầu tư. 

UBND 

huyện A 

Lưới 

Các sở ban 

ngành liên quan 

 

Tháng 01– 

12/2019 4.000 
Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

04 

Công tác xây dựng kế 

hoạch triển khai thực 

hiện đề án phát triển 

công nghiệp nông thôn 

tỉnh năm 2020 

Đề chủ động và đảm bảo nguồn lực triển 

khai thực hiện hiệu quả các nội dung 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

Sở Công 

Thương 

 

UBND các 

huyện, thị xã; 

các sở ban 

ngành. 

Tháng 5– 

10/2019 

(trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt  trước 

30/10) 

  

 



PHỤ LỤC II 

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM 2020 
(Kèm theo Kế hoạch số  176 /KH-UBND ngày 22 / 7 /2019 của UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế) 

 
 

ST

T 
Nhiệm vụ  Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp 

I 
Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các 

cụm công nghiệp 
  

1 

Triển khai chương trình đầu tư hạ tầng 

cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025. 

Sở Công Thương 

- UBND các huyện, 

thị xã; các sở, ban 

ngành liên quan 

2 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Thủy Phương đến 

năm 2025 

UBND thị xã Hương 

Thủy 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

3 
Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Tứ Hạ đến năm 2025 

UBND thị xã Hương 

Trà 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

4 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Bắc An Gia đến năm 

2025 

UBND huyện Quảng 

Điền 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

5 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Thuận An đến năm 

2025 

UBND huyện Phú 

Vang 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

6 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Hương Phú, Hương 

Hòa đến năm 2025 

UBND huyện Nam 

Đông 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

7 
Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN A Co đến năm 2025 

UBND huyện A 

Lưới 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

8 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Điền Lộc đến năm 

2025 

UBND huyện Phong 

Điền 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

9 

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật CCN Vinh Hưng đến năm 

2025 

UBND huyện Phú 

Lộc 

- Sở: CT, KH&ĐT; 

các sở, ban ngành liên 

quan  

II 

 Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở 

CNNT và phát triển thị trường sản  

phẩm CNNT 

  

10 
Hỗ trợ phát triển một số làng nghề cấp 

thiết khu vực nông thôn 
Sở Công Thương 

- Các sở, ban ngành 

liên quan và địa 

phương liên quan  
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11 

Hỗ trợ đầu tư phát triển năng lực sản 

xuất cơ sở công nghiệp nông thôn trên 

địa bàn tỉnh  

Sở KH&ĐT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

12 

Hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển ứng 

dụng công nghệ sản xuất sản phẩm mới, 

vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi 

trường 

Sở KH&CN 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

13 

Hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ nông sản 

Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

14 

Hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển các dự  

án chế biến sâu một số sản phẩm có ưu 

thế và giá trị  cao  

Sở Công Thương 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

15 
Hỗ trợ các dự án khôi phục và phát triển 

các làng nghề truyền thống 
Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

16 

Hỗ trợ  các dự án nâng cao năng suất, 

chất lượng một số sản phẩm CNNT  tiêu 

biểu (20 sản phẩm tiêu biểu, trung bình 

100  triệu/ mỗi sản phẩm) 

Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

17 

Hỗ trợ đầu tư chuyển giao công nghệ và 

máy móc, thiết bị tiên tiến trong phát 

triển CNNT 

Sở KH&CN 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

18 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký 

bảo hộ, chuyển giao quyền sở hữu trí 

tuệ… 

Sở KH&CN 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

19 
Xúc tiến quảng bá và mở rộng thị trường 

tiêu thụ các sản phẩm CNNT 
Sở Công Thương 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

20 

Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng tiên tiến, giải thưởng chất 

lượng 

Sở KH&CN 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

21 

Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, 

hợp tác kinh tế, thành lập hiệp hội, hội 

liên hiệp 

Sở KH&ĐT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

22 Tập huấn, hội thảo, hội nghị diễn đàn Sở Công Thương - Các sở, ban ngành 
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nâng cao năng lực sản xuất và phát triển 

thị trường sản phẩm CNNT 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

23 

Chương trình tham quan, khảo sát tìm 

hiểu công nghệ thiết bị ở trong và ngoài 

nước cho các cơ sở CNNT 

Sở Công Thương 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

24 
Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề gắn với 

nhu cầu của cơ sở CNNT 

- Sở Công Thương 

- Sở LĐTB&XH 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

III 
Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu 

phục vụ phát triển CNNT 

 

 
 

25 
Hỗ trợ các dự án phát triển vùng nguyên 

liệu nôi trồng thủy hải sản 
Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

26 
Hỗ trợ các dự án phát triển vùng nguyên 

liệu gỗ rừng trồng 
Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 

27 

Hỗ trợ các dự án nghiên cứu phát triển 

các vùng nguyên liệu dược liệu trên địa 

bàn tỉnh 

Sở NN&PTNT 

- Các sở, ban ngành 

liên quan 

- Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư 
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