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CÔNG BÁO/Số 19+20/ Ngày 10-05-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3282/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2007
QUYẾT ðỊNH

V/v Phê duyệt ðề án ñiều chỉnh, bổ sung ñề án 38/BC-UB
“Về tiếp tục ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể thành phố ðà Nẵng”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa ñổi) ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh 113/2001/Qð-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt (ñiều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành
phố ðà Nẵng thời kỳ 2001 ñến năm 2010;
Xét ñề nghị của Chủ tịch Liên minh HTX thành phố ðà Nẵng tại Công văn số
25/LMHTX-KHTH ngày 26/4/2007, của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài
chính tại Tờ trình số 1340/STC-QLNS ngày 17 tháng 4 năm 2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1: Phê duyệt ðề án ñiều chỉnh, bổ sung ñề án 38/BC-UB “về tiếp tục ñổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thành phố ðà Nẵng” ñến năm
2015 (kèm theo ðề án) với nôi dung chủ yếu sau ñây:
1. Mục tiêu chung ñến năm 2015:
Xây dựng và phát triển các HTX theo hướng CNH-HðH, ña dạng về loại hình
hoạt ñộng với nhiều qui mô, thích ứng với nền kinh tế thị trường và yêu cầu của hội
nhập kinh tế quốc tế. Phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể trong việc chuyển
ñổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Phát triển vững mạnh kinh tế tập thể, ñưa kinh tế HTX trở thành thành phần
kinh tế có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm, xoá ñói giảm nghèo và có
ñóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố ðà Nẵng.
2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2010:
Tạo ñiều kiện cho các HTX, Tổ hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh và phát
triển phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất, dịch vụ khu vực
kinh tế tập thể 10%/ năm trong giai ñoạn 2006-2010.

