
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

 

Số: 3123/QĐ-UBND 

 
Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghịđịnh số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3năm 2020 của 

UBND tỉnh về Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại phiếu 3655 kèm theo Tờ trình số 301/TTr-SNN&PTNT ngày 02 

tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Cơ quan thường trực Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống năm 2021) tại Tờ trình số 301/TTr-HĐ ngày 02 

tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc” 

1. Cấp bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh 

Phúc”đối với làng nghề mộc truyền thống thôn Bàn Mạch, xã Tân Phú, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 

 Làng nghề truyền thống được cấp bằng công nhận và tiền hỗ trợ là 

50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) trích từ nguồn kinh phí đã giao cho 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 3156/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 

năm 2021 - Tỉnh Vĩnh Phúc. 



 

 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ điều kiện thực tế 

thực hiện trao Bằng công nhận và tiền hỗ trợ cho địa phương có làng nghề 

truyền thống được công nhận nói tại Điều 1. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên 

quan; UBND huyện Vĩnh Tường; UBND xã Tân Phú và các tổ chức, cá nhân 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
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