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S& GU2 /UBND-SKIHDT 
V/v tip ti7ic di mOi, phát trin và 
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CQNG HOA X 1101 CHU NGHIA VIT 
Dc 1p - Tir do - Hnh phi'ic 

Dà Ncng, ngày 17- tháng 9 näm 2020 

KInh giri: 
- Cáo s, ban, ngành; 
- Lien mirth Hçip tao x thành phô; 
- Trithng Chinh trj thành phô; 
-BáoDàNng; 
- Dài Phát thanh - Truyên hinh à Nàng; 
- IJBND cáo qun, huyn. 

Thrc hin K ho.ch sé 134-KH/TU ngày 10/7/2020 cüa Thành ity ye 
triên khai thirc hin Kêt 1un so 70-KL/TW ngày 09/3/2020 cüa BO ChInh trj ye 
tiêp tiio thirc hin Ngh4 quyêt Trung ucing 5 khóa IX ye tiêp tçic dôi rnd, phát 
triên và nâng cao hiu qua kinh te tp th; Chü tch UBND thành phô dê nghj 
oác s&, ban, ngành, UBND cáo qi4n, huyn và các d:an vj lien quan tp trung 
thc hin cáo nhiêm vu sau: 

1. Các th, ban, ngãnh, UBND các qun, huyn 

- Tang cuèiig cong tao quãn 1 nhà nithc v kinh t tp th (KTTT), hç'p 
tao x. (HTX); thung xuyên cüng co, kin toàn to chio bO may quán 1 nhà 
nithc ye KTTT, HTX báo dam hiu 1rc, hiu qua trong triên khai thc hin cáo 
chIith sách cüa Trung uo'ng và thành phô ye phát triên KTTT, HTX; ohit tr9ng 
cong tao dào t.o, bôi ducng kiên thirc v KTTT, HTX cho di ngü can b lam 
cong tao qun 1 nhà nuc ye KTTT, HTX & cáo cap. 

- Tang cung cong tao thông tin, ph bin chü trucmg, chinh sáoh ciia 
Dáng, pháp luât ci:ia Nhà rurâc ye KTTT, HTX dOi vi can b, dàng viên, cong 
chiro, viên chüc, cáo to chiro KTTT, HTX và trong cáo tang 16'p nhân dan; bô 
sung trang m11c thông tin ye KTTT, HTX trên Trang thông tin din tfx cüa cáo 
s, ban, ngànli, qun, huyn nhàm tAng c1iông cong tao thông tin, tuyên truyên. 

- Khuyn khfch hçp nht, sap nhp cáo HTX quy mô nhO, crng ngnh 
nghê thành cáo HTX, lien hip HTX quy mô 1n nhAm nâng oao nàng Fçrc canh 
tranh và hiu qua hoat dng. 

- Ph& hgp và tao  diu kin thun 19'i d Lien minh HTX thành ph6 trin 
khai tot cáo nhiêm vii dugo giao, nhât là trong vio h trg cáo HTX phát triên. 

- T.p trung trin khai các nhim vi tai  K hoach séi 134-KHITU ngày 
10/7/2020 cüa Thành iy; báo cáo ket qua tInh hinh thirc hin g1r1 ye S Kê 
hoaoh và Dau tu truó'o ngày 05 tháng 12 hang nArn dê tOng hpp, báo cáo UBND 
thành phô. 
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2. S Nông nghip Va Phát trin nông thôn 

- TMp tçic trin khai thc hin Quy& dnh s 425!QD-UBND ngày 
24/0 1/2019 cüa TJBND thành phô Dà N.ng ye Ké ho.ch triên khai thc hin 
Quyêt dI± so 461/QD-TI'g ngày 27/4/2018 ca Thi tuàng ChinE phii phê duyt 
Dê an "Phát triên 15.000 HTX, lien hip HTX nông nghip hot dng có hiu 
qua den nàm 2020" trên da bàn thành phô Dà Nng. 

- Ph6i hçip vói UBND huyn Hôa Yang, Lien minE HTX thành ph và các 
sä, ngành lien quan hithng dan, tix vn các HTX nông nghip trên da bàn huyn 
Boa Yang to chcrc hot dng dam bào quy djnh cüa B tiêu chI nOng thôn mi 
cap xa. 

- Rà soát, nghiên cfru diu chinE, bè sung, trin khai thirc hin hiu qua 
các chinE sách ho trçl phát triên nông nghip, nông thôn, trong dO có nOi  dung ho 
trcl phát triên HTX, tO hçp tao (THT) nMt là trong vic chuyên giao, img diing 
khoa h90 cong ngh, co giói hóa vào san xuât, day m?nh xiic tiên thi.rong mi, 
xay d1mg mô hinh lien kêt tiêu thy nông san; lông ghép thc hin hiu qua các 
mô hInh h trçl HTX, THT phát trin san xuât, xay dimg mô hmnh lien kêt san 
xuât vâi tiêu thi san phâm. 

3. S& Cong Thixo'ng 

- Nghiên ciru phát trin mô hinh HTX quàn l kinh doanh chci, quân l 
kinh doanlh siêu thi, trung tam thucing mi, cira hang tr ch9n. 

- Tip tiic trin khai h trg cho cáo HTX cong nghip - tiu thu cong 
nghip ye tmg di.ing may moo thi& bj, k thi4t cong ngh mO'i ithàm nâng cao 
nng 1ixc san xuât và chat luçmg san phm tr chucrng trinh khuyên cong hang 
nm; phát triên nhân rng nhtrng mô hmnE san xuãt chat hxcing tOt, hiu qua cao. 

- Ph6i hçp vái Lien minE HTX thành ph tip tçlc cfing  c nâng cao hiu 
qua và mc rQng quy mô phm vi hot dng ciia cáo HTX hin có; phát triên 
HTX nhftng ngành ngh có the mnh v ngun nhn lrc và nguyen lieu, nhât 
là trong linE virc chê bien nông san, thüy san, cong nghip phçic vy nOng nghip, 
san xuât hang tiêu dng và hang xuât khau; Chü trQng phát triên ngành nghê 
truyên thOng, san xuât hang thu Cong mi ngh, co khI phyc vii nông nghip, báo 
quàn, chê biên nông san, thirc phâm. 

- Tto diu kin v m.t b.ng san xut cho các HTX, lang ngh thông qua 
vic hmnh thành mt so diem, cim cong nghip; h trçi các HTX tham gia Hi 
chg triên lam, kêt nôi cung câu tieu thy hang hOa, dàng k nhn hiu.. 

- Ph6i hgp t cht'xc tp hun, bi duông v k nàng xic tin thu'o'ng mi, 
k9nàng ban hang, van minE thucing mi, thtxang mi din tr, xây drng và phát 
triên thuang hiu, hi nhp kinh te quôc tê cho cáo HTX tren da bàn thành phô. 

4. So' Giao thông vn tãi 

- Tip tyc cüng c6, nâng cao hiu qua hot dng cua cáo HTX 4n tãi; h 
trçi von vay dé cáo HTX vn tài dôi mi phixGng tin, dáp áng tieu chuân ngành, 
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iru tiên phát trMn phuang tin mdi, sir dçtng nhiên 1iu sach,  than thin môi 
truông; phát triên them các hot dng dch vi cüa HTX nhir sira chta phuong 
tiên, ciru h, cung 1rng v3t tu, xäng dâu; kho hang ben bäi, djch vii du ljch, 
logistics,... nhàm phiic vçi hoat  dng cüa thành viên tot hcrn. 

- Vn dng các HTX quy mô nhô, it phuong tin, chua có nhiu ho.t 
dng dch V11 hçp tác cüng nhau dé hInh thânh các HTX có quy mô 1ón, hung 
den thành 1p lien hip HTX vQn tãi. 

5. S&Khoa hçcvà Cong ngh 

- H trg dàng k xác l.p, bào hO và phát trin quyn sä hth.i cOng nghip 
cho các san phâm cña to chirc KTTT, HTX. 

- Ph6i hçip v&i Lien minh HTX thành ph6 xây dçmg các chuang trIrth, dr 
an h6 trg các HTX tiêp can, áp ding tiên bO khoa hgc k thu.t, cOng ngh, 
phucing thác quàn l theo tiêu chuân chat hrcmg quy djnh. 

6. S& Tài nguyen và Môi trirô'ng 

- Chü trI, ph6i hçp vOi cáo s, ban, ngành, UBNID qu.n, huyn rà soát qu 
dat, tao diêu kin thi4n lçii cho cáo HTX, TNT thuê dat; hu&ng dan, giâi quyêt 
vic giao dat, thuê d.t, cap Giây chirng nh.n quyên sir dmg dat oho cáo HTX, 
TNT quän 1, sCr dimg theo dung quy djnh cüa pháp luat. 

- Ph6i hcip vii Lien mmli HTX thành ph6 huóng dan, h tr9 các HTX, 
TNT ye cong tao bâo v môi truông trong hoat dng san xuâtkiuh doanh, tip 
cn vói cáo dir an ye xir l mOi trung; tao  diêu kin dê phát triên, thành 1p mói 
TNT, HTX hoat  dng trong linli virc mOi tnrng. 

7. SO' Thông tin Va Truyn thông 

- H trg Trang thông tin din tir cáo s, ban, ngành, UBND q4n, huyn, 
x., phuO'ng ma chuyên miic KTTT, HTX. 

- H tr nâng cp Trang thông tin din ti Lien minh HTX thành ph& 

8. SO' Xfty d1rng 

- Chü tn, ph6i hcrp vi Lien mirth HTX thànli ph6 huàng dn mô hhth 
HTX quãn 1 nba chung cix. 

- H trg cáo HTX xây dirng mO' rng quan h lien k& hp tao vai cáo don 
v manh  trong và ngoài thành phô d tao  nhiêu co hOi  tiêp nhn thi cong cOng 
trinilh, d an theo quy dnh ciaa pháp lut hin hành. 

9. TJBND các qun, huyn 

- Ph6i hp v&i Lien minh HTX thàrih ph6 và cáo don v lien quan tO chic 
cáo l&p boi duöng, nâng cao nàng lrc quàn 1, diu hành cho can bO,  thành viên 
HTX nhm trang b kien thirc quãn tij, kiuh doanh dam bào diêu hành HTX hiu 
qua. 
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- Chii trI, phi hcp vâi cáo dan vj lien quan xây dimg và phát triên cáo mô 
hInh }ITX kiêu mOi, diên hInh theo tinh hInh thrc tin cüa dja phucmg. 

- Tang cuè'ng cong tao kim tra giám sat thuè'ng xuyên vio thrc hin 
Lut HTX nàm 2012 và kjp thñ xr 1 cáo HTX, THT hot dng không ditng 
quy djnh'. 

- Nghiêm tao thçrc hin vic c3p nht thông tin tInh hInh KTTT, HTX ti 
h thông co sâ dti lieu KTTT thành phô; dông thai tIch hçTp Trang thông tin din 
tü Lien minE HTX thành pM tai  da chi https://lmhtx.danang.gov.vnlkttt  nham 
bào dam tInE thông nhât trong quàn 1 ca si dQ 1iu ye tinE hInh phát triên 
KTTT, HTX trên toàn thành phô. 

- Clii do TJBND x, phung rà soát, tMng kê THT hin có trên dja bàn, 
hithng dan cáo THT d.ng k9 hot dng theo Ngh4 djnh so 77/2019/ND-CP ngày 
10/10/2019 ciia Chi'nhphà quy djnhvêTHT. 

- Chü trI, ph& hgp vó,i LiCn mmli }-ITX thành pM dánh giá, phân 1oi 
HTX theo Thông ttr so 0 1/2020/TT-BKHDT ngày 19/02/2020 cüa B trithng 
BO Ké hoch và Dâu tix huóng din phân 1oi và danE giá HTX. 

, .' ,. , S -. 

10. Bao Ba Nang, Bai Phat thanh - Truyen hinh Ba Nang 

ChCi tn, ph6i hpp vd Lien minE HTX thnh pM và cáo dan vi lien quan 
xay dçrng chuyên m11c v KTTT, HTX; dixa tin, bài ye cáo hot dng dôi mói, 
phát tniên KTTT, RTX; gii thiu nhfing mô hinh hay, each lam sang tao, 96 

hiu qua oüa khu vuc KTTT, HTX cong nhu cáo hot dng ho tr phát triên 
KTTT, HTX. 

11. Trirô'ng ChInh trj thành phé 

Cha trI, nghiên ciru dua cáo ni dung lien quan dn KTTT, HTX vào 
churang trinh dào tao, bôi dcthng quàn 19 Nlaà nuc, 1 14n chinE tr nhm nâng 
cao nhn thtrc ye KTTT, HTX cho can b, dáng viên, cong chac, viên chac. 

12. Lien mmli HTX thành phO 

- Phi hqp vâi Uy ban Mt trn T qu6c Vit Nam thành pM Dà Nng va 
cáo ca quan báo chI tang cithng cong táä quán trit, tuyên truyên, nâng cao nhn 
thac ye vai trô KTTT, HTX trên da bàn thành phô. 

- D.y manh  hot dng Qu5 h trçx phát trin HTX thành phé nhm h trçi 
cáo HTX, TRT ye tiêp cn von vay dê mô' rng san xuât kinh doanh, dâu tix cci 
s& h tang, phát triên san phâm mOi. 

- Chtt tn, thng kt D an phát trin KTTT thành pM fà Nng giai don 
2016 - 2020; trên co s do, xãy dirng Dê an dôi mi phát tniên KTTT thành phô 
Ba Nang giai don 2020 - 2025. 

'Diu 60, 61 Luat HTX nm 2012 Va Diu 30 Nghj djnh s 193/2013/ND-OP ngày 21/1 1/2013. 
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- Xây drng và tri&i khai thc hin D an xây dimg 10 thô hinh HTX kiu 
mu, diên hInh ye kinh doanh có hiu qua, co nng lo quàn 1 dê nhân rng trên 
dabànthànhphô. 

- Phi hçp vii SO' Ni vu tè chüc cáo 16'p bi duô'ng, nâng cao näng lirc 
quail i, diêu hành cho can b, thành viên HTX nhàm trang bi,  kiên thrc quàn tri,, 
kinh doarth dam bâo diêu hành HTX hiu qua. 

- Phi hcp vai Trixng Chi'nh tri, thành pM nghiên ci'u dua cáo ni dung 
lien quan den KTTT, HTX vào chucrng trinh dào to bôi duôiig quàn 1 N1Ià 
nuâc, 15 lun chinE tri,  nh.m nâng cao nhn thifrc ye KTTT, HTX cho can b, 
dàng viên, cong chirc, viên chirc. 

- Ph6i hçtp vái SO' Du ljch nghiên ci.'ru phát trin mô hInh HTX djch vçi 
nhà a (homestay) cho khách du 1i,ch t.i cáo h dan. 

13. SO' K hoch và Du tir (Co quan thuO'ng trirc Ban Chi do di mdi, 
phát trien KTTT, HTX thnh phô) 

- Chü tn, don do cáo don vi, tnin khai cáo ni dung neu men; tèng hçip, 
báo cáo két qua thc hin ice hoch g'tri UBND thành phô truóc ngày 20 tháng 
12 hang nàm. 

- Tang cuO'ng cong tao tuyên truyn nâng cao nhn thirc v KTTT, HTX 
trong dQi ngt can b, Cong ch&c, viên chO'c và nguO'i lao dng cüa SO'; xây drng 
chuyên m1ic ye KTTT, HTX trên Trang thông tin din tir cüa SO' và thuO'ng 
xuyên cp nht tInE hInh KTTT, HTX trén di,a bàn thành phô, cáo quy djnh cüa 
pháp luat lien quan. 

Nh.n du9'c Cong v nay, d nghi, Thii trii&ng cáo co' quan, don v lien 
quan phôi hcrp thyc hin.i4_ 

Ncii n/iin: 
- Nhi.r trên; 
- TT TTJ, TT HDND TP (d b/c); 
- CT, câc PCT UBND TP(d b/c); 
- UBMTTQVN TP. Dà Nang; 
- Cong Thông tin din tcr TP; 
- Lui.i: VT, KTTC, SK}IDT. 
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