
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Làng nghề Chè thôn Trung Long, xã Trung Yên, 
 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 771/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng xét duyệt công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(gọi tắt là: Hội đồng xét duyệt); 

Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 07/TTr - HĐXD, 

ngày 24/12/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Làng nghề Chè thôn Trung Long, xã Trung Yên, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với những nội dung sau: 

1. Tên làng nghề: Làng nghề Chè thôn Trung Long. 

2. Địa chỉ: Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Làng nghề Chè thôn Trung Long được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng 

công nhận Làng nghề, được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành 

nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 

của Chính phủ và các quy định hiện hành.  

4. Làng nghề Chè thôn Trung Long có trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh 

doanh và duy trì Làng nghề theo đúng quy định của pháp luật; sau khi được 
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công nhận nếu không đạt tiêu chí quy định sẽ bị thu hồi Bằng công nhận theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước 

đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công 

nhận; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, bảo vệ môi trường 

làng nghề, ngành nghề nông thôn; thực hiện chế độ báo cáo cấp có thẩm quyền 

theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm: 

2.1. Tổ chức công bố Quyết định công nhận Làng nghề Chè thôn Trung Long; 

quản lý hoạt động đầu tư phát triển Làng nghề Chè thôn Trung Long phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.2. Hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) việc quản lý bằng công nhận và tình hình thực hiện các 

quy định về tiêu chí công nhận các Làng nghề trên địa bàn theo quy định. 

3. Các Sở: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ 

hướng dẫn Làng nghề Chè thôn Trung Long thực hiện nội dung được quy định 

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

định của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 

Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Sơn Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Yên, huyện Sơn 
Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng các Phòng: KT,NC, THVX; 
- Lưu: VT, NLN (Toản).                                                                                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày  27/12/2021 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn Sơn -  Chủ tịch UBND tỉnh.    

Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: công nhận các làng nghề chè trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

Văn bản của cơ quan đề nghị: Tờ Trình số 07/TTr-HĐXD ngày 24/12/2021 của Hội đồng 
xét duyệt hồ sơ công nhận làng nghề tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo: Hồ sơ có liên quan kèm theo 

 

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Căn cứ các quy định của 

Điều 6, Điều 23 Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ 

về phát triển ngành nghề nông thôn. 

CV Đề xuất: 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận các làng nghề chè thôn trên địa 

bàn huyện Sơn Dương theo đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ công nhận làng 

nghề chè tại Tờ Trình số 07/TTr-HĐTĐ ngày 24/12/2021.  

Trân trọng báo cáo và xin Ý kiến chỉ đạo của đồng chí./. 

 

Người trình 

ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2021 ) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………...…..  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...  
 

………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….…….  

………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...  

 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...  
 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc PCT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021) 
………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…………….……… 
 

………………………………………………………………………………………………………………..………….…….…..  
 

 Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt: 

 

  
 

 



4 
 

 

 

 
 
 
 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-12-30T08:57:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-12-30T08:57:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-12-30T08:57:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-12-30T08:58:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-12-30T08:58:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




