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BAO CÁO
Bánh giá tInh hInh phát trin kinh t tp th 11am 2019 và xy drng
kê hoch nam 2020 cüa thành phô Ba Náng
Phn thi nht
BANII GIA TINE HINH PEAT TRIEN KINH TE T4LP THE NAM 2019
I. T!NH HINII PHAT TRIEN JUN11 TE TP THE, H1P TAC xA
1. Dánh giá dy'a trên các clii tiêu v hoit dng san xut, kinh doanh
cfla hç"p tác xä, lien hip hçrp tác xã
TInh dn cued tháng 8/2019, trên dla bàn thành ph có 115 Hcp tác xa
(HTX), Lien hip Hqp tác xã (LJ]IHTX) dang hoat dng; trong do, Co 48 HTX
và I LIIIITX nông nghip, 20 HTX cong nghip - xây di.rng và 46 HTX thuang
mi - dch vçi vó'i tng vn diu l là 23 3,92 t' dng. Tng s can bi quân l
HTX là 460 ngui, trong do, can b d.t trInh d cao ding, d.i hçc là 92 nguài.
Dâ có nhiu mô hmnh HTX mói ra di nhr: HTX du tu, quân l, kinh doanh
chç; HTX cong ngh thông tin; HTX chm soc sirc khOe; HTX nOng nghip crng
diing cong ngh cao,... thu hut 9.467 thânh viên, giài quyt vic lam cho 14.574
lao dng; doanh thu u'c dat 365,7 t' dng; igi nhun uc dt 9,7 t' dng; thu
nhap binh qun dt 3,5 triu dng/tháng,
2. EDánh giá theo linh vlrc
a) Các HTX nông nghip
TInh dn nay, có 48 HTX và 1 Lien hip HTX nông nghip dang boat
dông v&i tng s vn diu lê là 47,6 t' dng, thu hiit 7.93 0 thành viên, giài quyt
viêc lam cho 12.487 lao dng; doanh thu uc dat 29,23 t thig; igi nhun uóc
dat 1,57 t ding.
c bàn, các HTX nOng nghiêp dä dam bào các khâu dch vi du vào,
dap ing nhu cu san xut cüa cac thânh viên, tao diki kin h trg, thic dy phát
trin kinh t h gia dInh, gop phn xây dirng nông thôn mdi. Mt s HTX nông
nghip dã rnnh dan du tu' ca s& v.t Mt, üng diing tin b k thut, Ca gi&i
hóa nông nghip, mO rQng hoat dng san xut theo huàng cong ngh cao. Dc
bit, trong nhQ'ng nàm gn dày d. xut hin rnt s mô hinh HTX nông nghip
cOng ngh cao vOi nhng san phm nông nghip tr mO hInh thuy canh, duy trl
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t& ho.t dng nhn h9c sinh ye trâi nghim trông tr9t thirc t, dem l?i thu nhp
dáng k cho thành viên và HTX.
Tuy nhiên, khó khAn tn tai hin nay cüa các HTX nông nghip là trInh d
can bQ quãn 1 HTX con hn ch so vói yêu cu; diu kin trin khai hott dng,
dc bit là van, mt bang con thiu, trong khi nç tn d9ng ci1a thânh vien vâi
HTX con nhiu (khoãng 4,2 t' ding); hiu qua hoat dng cüa nhiu HTX thp
nên lçi Ich mang lai cho thành viên con htn ch. Ngoài ra, thd ti& nng nóng,
rnthc nhim mn, dich tâ 1cm Châu Phi, lao dng bô dng rung d lam Cong
vic khác... dã tác dng ló'n dn s lu9ng và cht hxcing các san phm nông nghip.
b) Các HTX cong nghip - xây dirng
TInh dn nay, CO 20 HTX cong nghip - xây dirng dang hoat dng vol
tng s vn diu 1 là 34,14 t' dng, thu hirt 223 thành viên, giâi quyt vic lam
cho 914 lao dng, doanh thu ithc dat 175,16 tr dng, lçii nhun ithc dt 2,45 t dng.
Các HTX cong nghip bj tác dng r.t iOn b&i thiên tai, bão [cit lam hu
hông nhà xuOng thi& bj, tlnh hInh bin dng tang giá các loai nguyen nhiên lieu,
v.t tix, lâi vay ngân hang cao, trong khi do giá du ra cüa san phm chi tang nhç,
thj truOng bj canE tranh gay gt.,. Song, nhiu HTX d manh dan du tu' mO
rng san xut, tim them th truOng tiêu thci d duy tn n djnh san xut, tham gia
th?c hin các d? an iOn. Các HTX dä manh dan tuyn ding các can b tré có
trInh dt dai h9c lam vic cho HTX; tQp tmng du tix di mOi cong ngh, trang
thit bj; tIch circ d& rnOi mu ma san phm; tMt kim chi phi san xut, nâng cao
cht hxcmg san phm, tang kha näng canE tranh cüa san phm trén thj tru'&ng nhO
dO cht krçmg và hiu qua cOng yiêc tang dáng k.
Mt s HTX da du'Qt ngành Cong Thu'o'ng, ngành Khoa h9c và COng
ngh tao diu ldn nghiên cru, üng diing khoa hçc Cong ngh vào san xut nhu':
HTX Giy Dng Tam, HTX Giy Thànii Phát, HTX Nhira Vt1 Blnh MinE, HTX
May Tre An Khê, HTX Ch bin kinh doanh hang xut khu Bào Trung... Các
HTX nay da üng diing phuung pháp ti& kirn nàng luc'ng, san xut sach, vtra ti&
kim chi phi \rli'a han ch 0 nhim rnôi truOiig. Dc bit, HTX can st duqc hu'Ong
din du tu xü' l khói bi trong khâu nu ph iiu.
Ngoài vic tIm kim các hçp dng xây dirng dan diing, các HTX xây
dmg cOn quan h lien kt vOi các cong ty iOn d thirc hin các cOng trinh, mO
them các hoat dng thit k& djch vi.i nha dAt, cung irng vt lieu xây drng...
Nith các bin pháp tich circ trên, các HTX cong nghip - xây dirng d duy
tn hiu qua san xut, giài quy& du'çc nEiu vic lam, n djnh di s6ng cho thành
viên vâ ngui lao dng. Tuy nhiCn, ben canE nhng k& qua dat due, các HTX
cOng nghip - xây dirng dang gp phai nhftng han ch tn tai nhu: khó khAn
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trong vic tim kim ngun nguyen lieu, thiu ngun lao dng, Cong ngh lac
hu, chum di mâi nell chat luçing san phârn không cao, sirc canh tranh san
phm yu, mt bang san xut cüa mt sé, HTX thiu n dnh, s HTX mó'i ra di
It và Co XU huO'ng ngày càng giâm do chInh sách khuyn khIch h trçl cOn han chê.
c) Các HTX thu'cing mai - djch v
Hin có 46 HTX thuong mai - dch vi dang hoat dng vi tng s vn
diu l là 152,16 t' dng, thu hut 1.314 thành viên, giài quy& vic lam cho
1.173 lao dng, doanh thu uó'c dat 160,64 t dng, lçii nhu.n uc dat 5,5 t dng.
Các HTX djch vi1 4n täi mc di dã và clang chu nhiu áp lyc trong xu
th cnIi tranh chung cüa thj truOng va tuân thu nghiêm ngt các quy djnh cua
Nba nuóc, nhu'ng dã n içrc hoat dng n dnh, clap irng nhu câu di lai cüa nhân
dan cüng nhu vic luu thông hang hóa, giài quy& vic lam cho ngu'Oi lao dng.
Các HTX däi sp xp lai to chuc hoat dng, kt np them thành viên rnâi, dào tao
di ngü can b quàn 1.
Hin nay, vn diu 1 và v6n kinh doanh cüa các HTX 4n tài tang manh;
các HTX ctã thay dèd each thCrc t chirc quân l, hin dai hOa trong hoat ding,
gn thit bj theo dôi hành trInh cüa Xe, hoat dng vn tài có n np han, nh vy
có th quàn i t6t phuang tin và di ngU lái Xe. Nhiêu HTX 4n tâi hoat dng
có hiu qua, gop phn n djnh tInh hInh vn chuyn cüa thành ph trong các dp
L, Têt. Tuy vy, các HTX vQn tài clang g.p nhiu khó khän do giá nhiên lieu,
vt tu phi,i tüng luôn bin dng tang, lam giá cuO'c vn tãi tang theo; thu suit vay
ngân hang cao nên vic du tu d6i mâi phuang tin bj han oh; 4n tái hành
khách theo tuyn c djnh bj xc dü, xe 4n chuyn khách du ljch tranh giành, ânh
hu&ng dn hoat dng cüa các HTX 4n tài.
Các HTX thu'ang mai tp trung khai thác ngun hang, chü dn ngun
g6c, ch& lugng san phm, dam bào tiCu chun d cung ing cho khách hang.
Mt s HTX dâ manE dan d.0 tu xây dimg các mO hInh mói trong linh vçrc
thuang rnai, Ich crc tham gia ban san phm bInh n giá, n djnli thj truông da
phucmg trong djp L, Tk Ngoài ra, các HTX thuang mai cüng chu tr9ng bM
duông chuyên mon nghip vi cho can b và di ngQ nhân viên ban hang, cài tin
phuang thüc phic vii, inang 'ai nhiu lçii Ich cho ngui tiêu dung d tAng sixc
cnh tranh trén thj trung. Tuy nhién, khó khAn tn tai hin nay cüa các HTX
thuong mai là quy rnO cOn nhO, It vn, m.t bng ldnh doanh cOn ch.t hçp; canh
tranh thiu lành manh b&i hang kern chit luçing, khOng rô ngun gc; cti ngQ can
b nhân viên quàn 1 cOn thiu tInh chuyên nghip; các khO ithAn trong hoat
dng cüa các HTX nOng nghip dã lam ãnh hung gián tip dn hoat dng kinh
doanh cüa các HTX thuang mai.
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3. Dánh giá tác dng cüa HTX, LHHTX, THT tói thành viên, kinh tê
h thành viên
Các HTX, lien hiêp HTX hoat dông khá n djnh và hiu qua dâ ho trçY tich
cic cho thành viên trong khau san xu.t va tiêu thii san phm. Thông qua hot
dng cüa rnInh, các HTX dã tao nhiu viêc lam và tang thu nhp cho thành viên,
ngu'ii lao dng, h trç các h gia dinh xóa dói, giàm nghêo và vu'o'n len lam
giâu chInh dáng, là nhan t dóng gop tIch ci,rc trong bâo darn an sinh xã hi, n
djnh chInh trj ca s va sr phát trin kinh t - xã hi cüa dja phuang.
II. KET QUA THIXC HIN PHAP LUiT vA CHfNH SACH PHAT
TRIN KINH TE TAP THE
1. Kt qua trin khai Lut và các vn ban hiróng dn
Trén Co s Lu.t HTX nAm 2012 và các chü tru'crng chInh sách cüa Trung
u0ng, UBND thành ph Dà Nng d ban hành K hoach s6 645/KH-UBND
ngày 30/01/2019 v "Tuyên truyn v phát trin kinh th tp th, Lu.t HTX nàm
2012 cho can b, cong chic, viên chtrc và ngii lao dng các Co quan quàn l
nhà nu, c cp thànli ph6 và qun huyn"; Quy& djnh s 1365/QD-UBND ngày
29/3/20 19 v vic b sung sra di Diu l Qu H trçY phát trin HTX, theo do,
han mrc cho vay thi da duçtc nâng tir thi da không qua 300 triu/1 dir an len thi
da không qua 600 triu/1 dir an; K hoach s 3797/KH-UBND ngày 10/6/20 19
v "Trin khai các giài pháp phát trin kinh t hçip tác, hçip tác xâi và nâng cao
nàng hrc hoat dng cüa Lien miith HTX thành ph6".
2. Cong tác quãn 1 nhà nir&c v KTTT
Can cü quy djnh tai Thông tu s6 21/2015/TTLT-BKHiT-BNv ngày
11/12/2015 huó'ng dn chirc nàng, nhirn v11, quyn han và co cu t chirc cüa
S& K hoch và Du tu thuc UBND tinh, thàmh pM trc thuc Trung u'ong và
Phèng Tài chInh - K hoach thuc UBND qun, huyn, thj xä, thành pM thuc
tinh, hin nay, S& K hoach và Du tu thânh pM Dà Nng dã thành 1p phông
Doanh nghip, KTTT và ti.r nhân; UBND các qun, huyn trên dja bàn thành
pM d thành 1p phông Tài chInh — K hoach theo dôi, quàn 1 v cong tác
KTTT, HTX; S Nông nghiêp và Phát trin nông thôn dã giao nhiin v1i quàn l
nhà nithc v KTTT, HTX cho Phèng Quàn l chit lucing Nông Lam Thüy Hài
san và Phát trin nông thôn; mi don v M tn 01 chuyCn vien kiêm nhim theo
dOi tInh hInh phát trin KTTT, HTX.
3. Kt qua trin khai chInh sch h trq, uii dãi hqp tác xã
Trin khai thirc hin có hiu qua Lust HTX nAm 2012, Quy& dlnh s
2261/QD-TTg ngày 25/12/2014 cüa Thu tuóng ChInh phü v Chu'ong trInh M
trg phát trin kinh t t.p th, hQ'p tác x giai doan 2015 - 2020, UBNID thành pM
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Dà Nng d ban hành nhiu chfnh sách h trçi phát trin KTTT, HTX, to dng
lirc thiic dy các HTX phát trin. Nhi do, dä gop phn nâng cao nàng hrc quân
1 d& vó'i can b länh do, quàn 1 các HTX, to diu kin d HTX dèd rnó'i
cong ngh, tip cn thj trithng d san xut, tiêu th hang hóa dáp üng nhu cu
cña nguO'i dan, dy mnh phong trão thi dua trong các HTX trén dja bàn thânh
ph.
a) V chInh sách dào tao, h6i duông ngun nhân içrc
Nhm trin khai thiic hin QuyM djnh s 226 1/QD-TTg ngày 15/12/2014
ciia Thu tithng ChInh phü, thành ph Dà Nng d có nhQng chInh sách bi
du'ông, dào to can b HTX, dc bit là chInh sách dâi ng d& vói can b tré có
nàng 1irc chuyên mon v lam vic cho các HTX trên dja bàn thành ph tux ngun
kinh phi dào tao. Các Sà, ban, ngành tich crc tranh thu ngun kinh phi ciia các
B, ngành Trung uong d th chirc các lap bèi dung chuyên ngành v tin h9c,
xi1c tin du tu, hi nhp kinh th quc ti... cho can b chü ch& cüa HTX. T du
nm den nay, Lien minh HTX thành ph d t chirc 2 lap bi duöng kin thixc
v chui giá trj, kirn toán HTX cho 80 lu'crt can b quàn 1 HTX.
b) Cong tàc xiic tin thucing mai, m& rng thj trithng
Thành phô ii trg cho 06 HTX tham gia hi chq Xuân 2019(1), 05 HTX
tharn gia Hi chç Xñc tin thuong mi nAm 2019 và 05 HTX tham gia I-Ii chg
trin lam "Ngithi Vit Nam u'u tiên dung hang Vit Nam näm 2019" do Uy ban
mt tr.n T quôc Vit Nam thành phé Dà N.ng t chüc.
Ngoài ra, các ngành, dja phuong d h trci cho HTX x1ic tin thuong mi,
phát trin san ph.m rnai va khôi phiic ngành ngh truyn tMng; h trq phát trin
san xut và tiêu th rau an toàn, nm, liia ging, ch bin rnthc mm, h trg xãy
dyng nhin hiu; h trq cho các HTX chi phi chü'ng nhn VietGAP cho san
phm(2), chi phi chthig nhn dü diu kin an toàn thixc
và chi phI in n
bao bI nhãn hiu 4 d quàng bá san phm nOng nghip, giñp các HTX to ra san
phm, hang hóa Co giá trj, chit lugng, dam bâo an toàn thyc phm, dáp ng nhu
câu ngLthi tiêu dung.
c) V chInh sách h tr9 üng dçing, chuy&n giao tin b khoa h9c lc thut
và cong ngh
) HTX Dch vii Tng hcip O Long, HTX Kinh doanh Ch bin Nong Lam Ngu nghip Son Trà, HTX Kim
Thanh, HTX Kinh doanh Dch vii - San xuât nông nghip Hôa Hip, HTX San xut Va tiêu thii rau an toàn Tüy
Loan, HTX San xut giông và nuôi trông nâm An Hãi Dông.
(2)HTX San xut rau an toàn La Hring - Cm L: 5ha, HTX rau an toàn Tüy Loan: 06 ha, HTX rau hoa cü qua
Hôa yang: 02 ha, HTX Hôa Phong 1: 20ha; THT iau Bô Bàn - Hôa Phong: 1,25ha.
(3)HTX San xuAt, kinh doanh vâ djch Vii hoa cay cânh Van Du'crng, xà Hàa Lien.
(4)Các HTX: Hôa Phong 1, Hôa Lien, nin An Hãi Dong, rau cü qua Hôa yang, ran an toàn Tüy Loan, nm
Nhon PhirOc, Hàa Qu9 1.
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Thàrth ph dã h trçi kinh phi cho eác Si, ngành chuyên mon trin khai
thuc hiên các chung trIith h tro HTX üng diing, chuyn giao tiên b khoa bce
k5 thut và cong ngh. Qua do, dâ thirc hin h tr9' kinh phi và t chi.'rc the mô
hInh ing ding khoa hc k5 thut trong san xu.t lüa, rau, hoa, ehAn nuoi, nuôi
trng thüy san, dánli bt xa b, v sinh an toàn thrc phm thông qua the dir an
nhu QSEAP, dci' an nâng cao chit lucyng Faa ging, chuung trInh "3 giám 3 tang"
(1CM), phOng trr dich bnh thng hgp (1PM), dir an Nông thôn - Min ni1i,
Chucing trInh rnic tiêu que gia xay ding nông thôn mdi,... Mt sé mô hInh
chuyn giao k thut, cong ngh san xut cho nông dan thông qua HTX nông
nghip duc nông dan tip thu, ap di.ing cO k& qua nhu: nuôi Ca nue ngçt, trng
rau an toàn, trng hoa, trng nm, chuong trInh 1PM, 1CM,...
Mt s HTX san xut cong nghip - tiu thu cong nghip 5 duc h trg
nghiên cü'u, ing ditng các d tài san xut sach hon, ti& kim nàng lu'cing, hu'ó'ng
din dang k kiu dáng, nhn hiu hang boa, sâ hthi cong nghip, tp hun xây
dmg thuong hiu. Thành ph du tu' xay dng Trung tam nghiên cru sinh bce
(thue S Khoa hc và Cong ngh) d nghiên cu nuOi cy mô t bào thirc vet,
phát tri&i nm và các 1oi hoa... nbm h trç' cho eáe doanh nghip, HTX và các
h nông dan phát trin san xut. Ben cnh do, thành pM M trg các HTX du tu'
ca gió'i hóa nông nghip d mua sm may lam dt, may g.t dp lien hoàn, lô sy
lña ging, là bp phôi nm, h tMng phun su'cng, may barn có,... giüp eác HTX
nâng cao nàng 1irc djch vçi kinh t h.
d) V chinh sách tip cn vn va qu M trci phát tri&i HTX
Thanh pM ban hânh Quyt djnh s 1365/QD-UBND ngày 29/3/20 19 v
vic süa d&, M sung Diu 1 Qu H trg phát trin HTX, theo do, han m'óc cho
vay t6i da ducic nâng tü t& da không qua 300 triu/l dr an len ti da khOng qua
600 triuJ1 dir an. TInh dn tháng 9/2019, Lien minh HTX thành pM dâ giâi
ngân cho 6 HTX vay vn vói thng s tin 2,75 t' dng, dng thi trin khai
ngun vn vay Qu5 H trq Lien minh HTX Vit Nam dn cáo HTX.
canE do, mt s HTX van tai dâ dirge tip cn ngun von tin dcmg,
th chip bang tài san hInh thành ttr vn vay d di mi phucing tin vn tãi; mt
s HTX có uy tin dirge vay vn tin chap theo don hang nhu: FITX May tre An
KEê, HTX Báo Trung... Thtrc hin t& chü tru'ong M trq li suit cüa ChInh phü,
theo do, các HTX dâ vay trên 50 t' dng tir eac ngan hang thuong mai d phát
trin san xut kinh doanh.
Ben

e) ChInh sách thánh 1p mó'i HTX, Lien hip HTX
Gi&y Eng

Tam, May tie An Khê, Châ bin kinh doanh hang xut khu Bão Trung, GMy Thanh

Hung...
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Lien minh HTX thành ph6 d tu Van, h trg cho 10 1uçt sang 1p viên v
thành 1p rnâi HTX, qua do dä h trçi thành 1p mâi cho 04 HTX 6 . Thành ph6
d quan tarn h tr t6i da 25 triu ding cho mi HTX, Lien hip HTX thành 1p
rni vd miic dIch h trçi t6 chiic các hoat dng tuyên truyn, tu van, xay drng
diu 1, phu'ang an san xut kinh doanh, t6 chic Dai hi, dãng k HTX...
f) ChInh sách du tu phát trin k& cu ha tng
Thành pM tp trung du tu phát triên kêt cu ha tang nông nghip,
nông thôn, thüy 1çi, giao thông nông thôn, các cong trInh din, nithc sinh
hoat, các chg, khu ph6 chçi, cci s 4t cht v giáo diic, y t và Ca so khác...
Ngoài ra, tranh thu ngu6n v6n vin trq ci:ia t6 chTc KOIKA (Han Qu6c), HTX
nrn HOa Tin d thrçc h trçl du tu xây dirng tr sO, phát trin san xu.t vOi
kinh phi 01 t' d6ng.
g) V chInh sách giao dat, cho thuê dt
Thirc hin chü truang giao dt không thu tin sü dyng dt và không thu l
phi truOc ha d6i vOi din tIch dt xây dirng tni sO, nhà kho, san phai, các ca sO
djch v' tryc tip phitc vi1 thành viên san xut nông nghip 7 cüa HTX; dn nay,
thành ph6 dã cp Giy chüng nhn quyn sü dyng dt (CNQSDD) cho 03
truông hcp. Tuy nhiên, do Giy CNQSDD trong tnthng h9p nay khôrg th th
chap d vay v6n nên thc t các HTX It quan tam thitc hin.
D6i vOi mt s6 HTX trong din di di, giâi toà theo quy hoach duqc thành
ph6 thirc hin dn bü Ca sO' vt ch& và chi phI du tu ton tao rnt bang theo quy
djnh. D6i vOi các HTX di dOi ca sO san xuât vào các khu cong nghip, thành
M d giái quyt cho phép np tin chuyn quyn sir dçing dttt thành nhiu ln
và thirc hin min giâm tin thue dt theo chInh sách khuyn khich du tu' cüa
ChInh phü và UBNID thãnh ph6.

iii, cAc VAN BE TON T41, IIN CHE, NGUYEN NHAN
1. Nhüng tn ti, hn ch
Dü cIA có nhng chuyn bin tIch circ, song nhìn chung, t6c d tang
truOng cüa khu vxc KTTT cOn chrn so vOl các khu VirC kinh th khác, KTTT,
HIX trên dja bàn thành ph6 cOn g.p nhiu kho khän, han ch trong hoat dng,
c th nhu':
- Nang lirc ni tai, dc bit là v6n, ca sO vt cht, thit b cong ngh, trinh
d di ngQ can b quãn 1' ciia các HTX cOn han ch. Nhiu HTX cOn lung tüng,

(6)

HTX cong ngh cao Mtt tri ViGt, HTX DVSXTH Dng Ngh, HTX cljch vii thng 1p HOa Bc
Theo Diu 53, Ngh dlnh 181/2004fNf-CP ngày 29-10-2004 cUa ChInli ph v thi hành Lut DAt dai
quyêt 02-NQ/TU ngày 30-10-2007 cUa Ban TlurOiig vi,i Thãnh Oy.

va Nghj
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thiu djnh hu'&ng hoat dng; cong tác quãn l diu hành, k toán cüa nhiu HTX
chifa dam báo tInh minh bach, dan thu trong t chic và hoat dng.
- TInh lien kt, hçip tao trong HTX chua cao, thành viên chua tham gia
tich cixc vào hoat dng cüa HTX. M6i quan h lien kát hcip tao gina các HTX
vâi nhau và giQa cáo HTX vâi doanh nghip chua nhiu, chu'a khai tháo lçii th
cüa nhau d phçic viii cho hoat dng san xut kinh doanh cüa HTX. Dc bit,
hoat 1ng cüa các FITX nông righip trên dja bàn thành ph trong thio th chua
ducc di mâi, chura th hin vai trô k& ni giüa các thành viên vói thj truèng;
chiia giái quyt tt nhu cu cüa cáo thành viên trong tiêu th san phm,... do
vy, s1r gn k& lçii Ich gita x viên và HTX me' nhat, khOng thu hut sir tham gia
cüa nguèi dan d phát trin them thành viên.
- Khà nAng m& rng quy mô, da dng hóa ngành ngh, tip cn vâi cáo
chu'ong trInh, dir an cting nhix cáo ngun vn tin dung oüa các HTX con han oh.
- Nhiu HTX chua có trçi s lam vic, chua có diu kin v mt bang d
mô rng san xut kinh doanh, chu'a giái quyt vic lam oho nhiu lao dng e' dja
phuong.
- San xut nông nghip nói chung và san xut nông nghip trên dja bàn
thàiTh pM Dà N.ng nói riêng phi thuc nhiu vào diu kin tir nhiên, the'i ti& va
mang n1'uiu yu tê rüi ro. Do do, dâu tu lrng dçing khoa h9c và cong ngh vào
san xut, nht là nOng nghip ung dung cong ngh cao dôi hOi vn du tu ban
du rt ion và kéo dài, trong khi diu kin khI hu, the'i tit, dt dai & Dà Ning
không thun lçxi cho san xut nông nghip dn dn tam i e ngi dâu tix. Mt
khác, chi phi ctu tu' cho san xut nOng nghip cong ngh cao ion dn dn giá
thành san phin cao, khó canh tranh trên thj true'ng. VI 4y, nông dan, cáo t
chirc KTTT, HTX và cáo nba d.0 tu san xut nông nghip iing ding cOng ngh
oao trén da bàn thành pM chua nhiu.
2. Nguyen nbân cüa nhüng hn ch
- Phn l&n cáo thành phn KTTT cOn tam l trOng ohe' sx h tr9' cua Nba
nirâc và thành pM, chua manh dan du tu v611 d m& rng san xut kinb doanh
da ãnh hithng lan dn sir phát trin chung cüa KTTT, HTX.
- QUy mô san xut nbO, mOt s6 noi cOn mang tinh tir cp, tr tue nên nhu
lien kt, hgp tác ohu'a oao. Nhiu HTX chixa nhn thi'rc duçic thm quan trQng
cüa hoat dng lien doanh, lien k& trong vic tiêu thi san phrn.
- ' thirc trách nhiêrn cüa thành viên HTX chu'a cao, sir dung djoh viii cüa
HTX chm trã tin, chim diing vn oüa HTX, lam ánh hu&ng dn ngun vn
hoat dng chung cfia HTX.

- TrInh d, näng lçrc chuyên mon cüa di ngü can bO quàn 19 HTX con
hn ch trong vic dna ra chin 1uc, k hoch kinh doanh theo co ch mi và
tim kim thi, trithng.
- Các Ngân hang thuong mi chixa thrc sir quan tam tim each tháo g khó
khàn cho HTX, nMt là các diu kin v vay vn, tip cn tin ding.
- Vâi dc thu cüa v1ng nông thôn Dà Nng cách trung tam thành ph
không xa, thi, tnthng lao dng rigày càng nàng dng, m& ra nhiu ngành ngh
mói vi sirc hut cüa thi, truOng Va giá Ca sirc lao dng ph thông (phi nông
nghip) khá cao nên phn lan lao dng nông nghip du chuyn sang lam ngh
khác d có thu nhp cao han nhiu ln so vói lam nông nghip.
Phin thfr hai
KE HOACH PHAT TRIEN KIMI TE TiP THE NAM 2020

1. Dl? báo nhii'ng thun lçri, khó khán
Trong béi cành Hi nhp kinh t qu6c th và cuOc each mng Cong nghip
thn thir 4 phát trin mnh m, KTTT ma nOng c& là các HTX phài hu'ang dn
vic cung ng san phm có cht hrgng, an toân v&i giá ca cnh tranh, cO nhu vy
HTX mói phát trin bn vQng. VI v.y, vic d& mâi ni dung và phuang thic
hot dng cüa kinh th tp th& HTX thông qua vic áp dng các phuang thirc
quán 19 tiên tin, ph hcp vói co' ch thj trung; lien kt, hgp tác da dng d
nhân rng các mô hlnh kinh t hçip tác hiu qua, gop phn hInh thành chui giá
trj ttr san xut dn ch bin, tiêu thu, bào dam igi Ich các ehü th tham gia là mt
huó'ng phát trin trong thO'i gian dan.
Sr cinh tranh trong nn kinh t thi, trumg dOi hOi phâi có san phm kMi
lixgng lan, cht lucing cao, giao hang diing lüc, giá thành cnh tranh. Mc khác,
nhu cu tiCu th%1 cüa thi, trung cüng dt ra yêu cu san xut san phm chat
lugng, an toàn; ctc bit là nOng san, thirc phm là mt xu huâng tht yu, dOi hôi
các HTX phài hçp tác, lien kt san xut, thuong mai, dy mnh thirc hin lien
k& ngang giOa nhfl'ng ngui san xut và lien kt d9c theo chui giá tri, san phrn.
2. Djnh hir&ng chung v phát triên KTTT
Can cir mlTc tiCu tng quát v phát trin KTTT và HTX trong thôi gian
tai, dc bit là mic tiêu giai don 2021 - 2025, thành ph Dà Nng xác dnh
djnh hithng chung phát trin KTTT nàm 2020 nhir sau:
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- Thirc hin tt dung 16i, chü trucing cüa Dáng, chInh sách, pháp lut cüa
Nhà nlxóe, tao diu kin thun lçii cho KTTT, HTX phát trin và hoat dng có
hiu qua.
- Phát trin K.TTT vâi rthiu hInh thirc ma nOng c& là HTX. Tp trung
phát trin HTX a các vüng nguyen 1iu g&-i vOl thirc hin các chuong trInh, dr
an eüa dja phi.rong, gop phn tich circ vao qua trInh chuyn di cci c&t kinh tê,
xay diing nông thôn mOi, giài quyt vice lam cho nguai lao dung.
- Cáe HTX phát huy ni lire, chü dng trong lien kt, hcrp tác; trarih thu sir
h trq, tao diu kin thuân lçii cia Nha nuOc ct ma rng quy mô, nâng cao cht
luçrng, hiu qua hoat dng san xut kinh doanh.
3. Mic tiêu tang quát
Phát trin KT['T vOi nông c6t là HTX, nhanh và bn vc&ig, gop phn xay
drng xA hi hçp tác, ctoàn kt, eüng chia sé s1r thjnh vrçng và quãn l mt each
dan chü, gop phn d.y nhanh sir nghip cong nghip hóa, hin dai hóa dt nixOe,
ctc bit là d& vOi nng nghip và nông thOn. Phn du dn nm 2020 khu vrc
KITT, HTX có vj til và vai trO quan trçng trong phát trin kinh t, vAn hóa, xâ
hi cüa d.t ntrOc; thçc hin tM 7 nguyen tc cüa HTX.
4. Môt s miè tiêu cu th
Tfrng buOc cüng cé',.duy trI san xut, khc phiic các hn ch, won len dáp
'rng các nhu cu sâ xut cOa thãnh vién, tao vic lam, tAng thu nhp, cal thin
dai sé,ng cho thàii1j viui và ngix&i lao dng, gop phn phát trin cong dng. Các
HTX phài chi1 nâlig ca'o näng lc canh tranh, thIch frng v&i hi nhp kinh t
khu vrc và quc th. Mt s niçie tiêu cii th d.t ra trong nàm 2020:
- Doanh thu tng 10% so vOi nAm 2019.
- Thânhlp mcxi ttr 10- 15 HTX.
- Thu hiit ngày càng nhiu thành vién tham gia HTX.
5. Các giãi pháp phát trin kinh t tp th nAm 2020
a) V cong tác tuyên truyn, tp hun Lut HTX nAm 2012
Lien minh HTX tAng cuOng phi hçxp vOi Tru&ng ChInh trj, SO, ban,
ngành, UBND qun, huyn và các hi, doàn th trén dja bàn thành ph6 M ch(rc
cong tao tuyên truyn eac quan dim, du?ing l& cüa Dãng, chInh sách pháp luat
cüa Nhà nithc v phát trin KTTT cho can b, cong chirc, vién chüc các SO,
ngành, qun, huyn, xA phuOng, hOi viên các doàn th và nhân dan, vOi miic tiêu
phát trien KTTT, tham gia xoá ctói giAm nghèo, giâi quy& vic lam; PMi hqp
vOi các cci quan thông thn báo chI: Báo Dà Nng, Dài DRT d có nhang bài vit,
chuyên d, phOng s, tài lieu nhm ph bin chInh sách, pháp lut v KTTT;
10

Cp nht thu?ing xuyên thông tin tuyên truyn trên trang website cia Lien minh
HTX thành ph&
b) Thirc hin chInh sách h trçi, imdi phát tri&i KTTT
- TMp tiiC tuyen truyn, 4n dng, h trçi thành 1p mói các HTX hot
dng theo Lut HTX näm 2012.
Tu vn, h trçi cáo HTX vay vn tü Qu5 H trq phát trin HTX.
- Xây dirng D an phát trin KTTT giai do 2021- 2026.
- H trçY cáo RTX tham gia hii chq, xüc tiên thixong mi, xây dçmg
thuo'ng hiu, nhân mac hang hóa.
- T chrc các doàn nghiên cüti, hçc tp kinh nghim xây d%rng mô hInh
HTX và xüc tin thuarig mai ti cáo tinh, thành ph&
- Tip tiic h trç cáo x trén dja bàn huyn Hàa Vang hoàn thành tiêu chI
thir 13 v hInh thirc t chüc san xut trong B tiêu chI quc gia xây drng nông
thôn mói giai don 20:.6 - 2020.
Trén day là Báo cáo Dánh giá tInb hinh phát trin kinh t t.p th näm
2019 Va xây dng k hoch 11am 2020, jJy ban nhãn dan thành ph Dâ N.ng
kInh báo cáo B K hoach và Du tu.i'
No ithân:
- B Kê hoach và Du tis (dé. b/c);
- Chü tich, các PIió CT UB1'D TP;
- Các Sä, ban, ngành;
- UBND các qu.n, huyn.;
- Lion minh HTX TP;
- P.KTTC, P.TKTH;
- Urn: VT, SKBDT.

TM. U BAN NHAN DAN
CHU TICH
"fl

Txin Vn Mien
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Phit1iic1
TINII HINH PHAT TR1N KJNH TE TIP THE NAM 2019
vA KE ROACH NAM 2020
Näm 2019
STT

Don vj
tInh

Thixc hiên
nàm 2018

HTX

Danghotdng

K hoach

U'ó'c thu'c
hin cã
nàm

K hoach
2020

119

121

121

131

HTX

111

121

121

131

Thàrth lap med

HTX

28

10

10

10

Ngirng hoat chng

HTX

8
9.497

9.497

9.567

70

70

70

Chi tiêu

I

Hçptácx

I

Tngs&HTX
Trong do:

2

Tng s6 thành Vfl
Thành viên
HTX
Thành viên med

II

2

Thành vien

Tng So lao dung tiong
HTX

Ngui

14.527

14.597

14.597

14.667

Tng s can b quan 'Y
HTX

Nguii

472

512

512

552

S can bt có tririh do
cao dig dti h9c

Ngi.thi

94

134

134

174

3.100

3.100

3.200

100

100

130

4

4

45

Doanh thu bi
mt I-ITX
6

9.427

quail

Tr
dng/nm.

Li bInh quan mOt HTX

Tr
dông/näm

Thu nhp bInh quân cüa
thãnh viên HTX

Tr
dng/nin

00
87

Lien hip I1TX
Tng s Lien hip HTX

LHHTX

1

1

1

1

Tng s6 HTX thành
viên

HTX

5

5

5

5
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Phi 1ic 2
sO LTY1NG HTX, LHHTX PHAN LOiI THEO NGANH NGHE
NAM 2019 vA KE HOJCH NAM 2020
Näm 2019
STT

K hoch

U'óc thiyc
hin cã
nàm

K hoch
2020

111

121

121

131

HTX

45

50

50

55

HTX cong nghip xây
drng

HTX

20

20

20

20

HTX thmmg mi dich vi

HTX

46

51

51

56

Tng s LHHTX

LHHTX

1

1

1

1

LHHTX nông nghip

LH}ITX

1

1

1

1

Don vi
tInh

Thrc hin
näm 2018

HTX

HTXnôngnghip

Chi tiêu

H9ptácxä
Tng s6 HTX dang hoat
dng

Lien hip hç'p tác xä
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