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BÁO CÁO 

 Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 

 

 

Thực hiện Công văn số 3099/VP-KTN ngày 29 tháng 7 năm 2019 của 

Văn  phòng UBNN tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình phát triển làng nghề công 

nghiệp- tiểu thủ công; UBND huyện tổ chức rà soát, báo cáo tình hình phát triển 

làng nghề công nghiệp-tiểu thủ công như sau: 
 

 1. Về làng nghề: Đối với lĩnh vực làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công 

thì trên địa bàn chưa có Làng nghề nào được công nhận và đang hoạt động. 
 

 2. Đối với nghề truyền thống:  

- Đến nay (8/8/2019) trên địa bàn không có nghề truyền thống nào được 

công nhận và đang hoạt động. 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, với tình hình vùng nguyên liệu 

sẵn có và quy hoạch bảo vệ thị trường trong thời gian tới địa phương sẽ từng 

bước  phát triển các nghề truyền thống trước đây và phát triển ngành nghề mới 

của địa phương cụ thể: 

Danh mục nghề trên địa bàn cần bảo tồn lâu dài và mở mới 

TT Nghề Năm công nhận Ghi chú 

1 Chế biến chè  Chè khô thành phẩm 

2 Chế biến thực phẩm 2017 Bún ngô, gạo khô 

3 Chế biến đồ gỗ  (mộc gia dụng) 

4 Chế biến mây, tre  Chưa có cơ sở 

5 Rượu men lá  (Rượu men lá ngâm Ba kích tím) 

          Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp- tiểu thủ 

công;trên địa bàn  huyện nhằm tận dụng sản phẩm hiện có của địa phương ./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Công thương (B/c); 

- CT, các PCT huyện; 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT;   

- Phòng KT-HT huyện; (eOffice) 

- Phòng Văn hóa TT&TT; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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