
T1NH UY DAK NONG BANG CONG SAN VIT NAM  
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So54 -CTr/TU Dá'kNóng, ngàyJgtháng 12 nãm 2022 

CHU1NG TRINH 
Thirc hiçn Ngh quyet so 20-NQ/TW, ngay 16/6/2022 Hçi ngh lan thir narn, 
Ban Chap hành Trung tro'ng Bang khóa XIII v tip tiic dôi m&i, phát triên 

và nâng cao hiu qua kinh t tp th trong giai don m&i 

Thirc hin Nghj quyt s 20-NQ!TW, ngày 16/6/2022 Hi nghj lan thir nãm, 
Ban Ch.p hânh Trung ucmg Dáng khóa XIII v tip tiic dM m9i, phát triên và nâng 
cao hiu qua kinh t tp th trong giai don mâi (sau day gi là Nghj quyét 20), K 
hoach s 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 cüa Bô ChInh trj; tip tçic phát huy tinh than 
nng dng, quyt tam phn d.0 to s1r chuyn bin v nhn thirc và hành dng trong 
vic dua Nghj quyt cüa Dâng vào cuc sng, Ban Thi.thng vçi Tinh üy Dk Nông 
ban hành Chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quyt 20 vói nhUng ni dung 
chInh nhu sau: 

i. yE TNH H!NH PHAT TRIEN KINH TE TiP THE TRONG TH(I 
GIAN QUA 

1. Trin khai thirc Nghj quyt s 1 3-NQ/TW, ngày 18/3/2002 Hi nghj lan thir 
näm, Ban Ch.p hành Trung uong Dãng khóa IX ye tiêp tiic dôi mói, phát triên Va 
nâng cao hiu qua kinh t tp th. Sau khi chia tách tinh Dk Nông vào nãm 2004, 
Tinh üy D.k Nông dã ban hành K hoch s 05-KH/TU, ngày 08/10/2004 lânh do, 
chi dao  phát trin kinh th tp th cüa tinh và Nghj quyt Dti hi Dãng bc tinh Dk 
Nông 1n thir IX nhim kS'  2005 - 2010 khng dnh: "Tiév tyc dói mó'i kinh té t2p 
the', xáy dyiig mó hmnh hcip tác xâ kieu mó'i lrên cc, sà tng kê't thtc tién ti'r các do'n 
vf dä lam tdt, nhán r5ng mô hinh. Chi trQng td chzc xáy dyng diem m(3t so' hcip tác 
xâ hoot d3ng trong linh vy'c nOng nghip ó vuing dng bào dan t3c thiéu so tQi chó 
nhm tang cwông ly'c lwcmg san xuá't nhm sam giái quyé't tInh trang chm phát 
trié'n ó'khu vc nay". 

Trong giai doan tr 2004 - 2022, Ban Thung viI Tinh iy Dk Nông dã luôn 
quan tam länh dao,  chi  dao  c.p üy dãng, chinh quyn các c.p tang cung quán trit, 
tuyen truyn sâu ring trong cp üy, chInh quyn, các t chi'rc doàn th và can b, 
dâng viên va qu.n chüng nhân dan v Nghj quy& Trung i.ro'ng 5 (khóa IX); dc bit 
dy manh  Cong tác thrc thi Luât Hop tác xâ 2012, các Nghj djnh cña ChInh phü quy 
djnh chi tit thi hânh Lut Hcp tác xa và các Thông tu huàng dn cüa các B, ban, 
ngành có lien quan nhm gop ph.n khuyn khIch khu vrc kinh t tp th, hcip tác xã 
phát trin. Nhiu s, ngành, doàn th và UBND các huyn, thành ph dä k kt 
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chixcing trInh phi hçp phát trin kinh t tp the, giai don 2005 - 2010, 2011 - 2015, 
2016 - 2020 và giai doan 2021 - 2025 trong vic phôi hçip dày manh  Cong tác tuyen 
truyn tu vn phát trin hçp tác xã, h trq chuyn giao khoa h9c k thut, xüc tiên 
thuang mai, tao du ra cho san ph.m hang boa. 

Sau 20 nãm thic hin Nghj quyt s 13-NQ/TW và 10 nàm thi hành Lut Hçip 
tác xã näm 2012, toàn tinh D.k Nông hin có 03 lien hip hcip tác xA và 244 hcp tác 
xã dang hoat dng; trong do 03 lien hip hcp tác xâ hot dng trong linE virc san 
xuAt nông nghip theo chui giá trj san phm, 193 hçip tác xã hoat dng 1mb vrc 
nông, lam nghip; tong von diêu l là 181,65 t dOng; b may cüa các hcip tác xà 
trên dja bàn cci bàn có t chirc gçrn, nh (ttr 3 - 5 ngithi) và ho?t dng theo mO hInh 
vüa quãn 1 vera diu hành; các mt hang xut khu trirc tip cia hqp tác xã chñ yu 
là: cà phê, h tiêu, mc Ca, sachi, chanh leo và các san phm tr gc; thj trung xu.t 
kh.0 gm các nuOc Châu Au, Trung Quc, Han Quc và Dâi Loan,.. .,vâi giá trj 
xut khu trirc tiêp trén 2 triu USD/nàm. Hoat  dng san xuât, kinh doanh cüa các 
hçip tác xã ngày càng mi rng, phát trin vã dat  hiu qua t&. Các chi tiêu v giá trj 
kinh th, thu np ngân sách, giài quyt vic lam, tang thu nh.p cho thành viên và 
ngi.thi lao dng tang khá hcm tnróc, dóng gop vào sir phát trin chung nn kinh t 
cüa tinh và khng djnh là nhân th quan tr9ng gop phin phát trin kinh t - xa hi, n 
djnh chInh trj ca s và dam bào an sinh xã hi trên dja bàn tinh. 

2. Tuy nhiên, khu virc kinh th tp th tinb vn cOn gp nhiu khó khän và thách 
thirc, mt s miic tiêu, yêu cu cüa Nghj quyt s 13-NQ/TW d ra chixa dat  ducc, 
cii th nhu: tc d tang tru&ng, ti tr9ng dóng gop cüa khu vrc kinh t t.p th vào 
GRDP cOa tinh cOn thAp, thiu tInh n djnh so vi các khu vtrc khác và có xu huàng 
giàm. Hçp tác xã phát trién chra dng du giiia các dja phuang, giüa linh vrc nOng 
nghip và phi nông nghip; s luqng hp tác xã my có tang, nhung s luçng thành 
vién blnh quân trong hcip tác xà cO xu hung giãm. Không It thành viên tham gia 
hoat dng cüa hgp tác xã con i dang hInh thüc, chua thirc hin d.y dü quyn va 
nghia vi cüa thành viên trong hçip tác xâ. Nàng 1çrc ni tai  cña hçip tác xà cOn yu, 
hiu qua hoat dng chua cao, trInh d can b quãn 1)2 hçp tác xà cOn han  ch, mô 
hInh t chc con lông leo, chua phU h; phn 1&n hçp tác xa, lien hip hp tác xa 
và t hcp tác du CO quy mO nhô, vn It, phm vi hoat dng hçp, nàng lirc canh  tranh 
thp, lgi ich mang lai  cho thành viên chua cao; tInh lien kt trong ni b hçp tác xä 
cong cOn yu. Các boat  dng lien doanh, lien kt trong ni b hp tác xã, lien kt 
giUa các hçp tác xä và giüa hcip tác xã vâi các t chirc kinh t khác chua dirçic chat 
chê và ph bin, hiu qua chua cao, thiu tinE bn vüng. 

3. Nguyen nhân cüa nhthig h?n  ch, yu kern nêu trên chü yu là do: nEn thic 
cüa nhiu cp üy, t chüc dãng, chInh quyn, can b, dáng viên và nhân dan v bàn 
chit, vj trI, vai trô cüa kinh t tp th trong nn kinh t thj tru&ng djnh hurng xã hi 
chü nghia chi.ra dy dü, thiu thng nht, vn cOn bj chi ph6i, h hthng bâi djnh 
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kin v mô hInh hçp tác xä thñ kST bao cp, hoài nghi v s1r thành cong cüa kinh té 
tp th. Vic lãnh dao,  chi  dao  cüa nhiu cp üy dãng, chInh quyn con hInh thic, 
chua thrc sir quan tam, thiu quy& 1it. Cong tác hithng dan, chi dao  thirc hin Nghj 
quyt hiu qua chua cao. Vic tng kt 1 1un và thçrc tin v kinh t tp th& hgp 
tác xã chua kjp th?ñ; khuôn kh pháp 1 trong do có Lut Hçp tác xâ cOn nhiêu 
wang mac, bt cp, ch.m diiçic sra di, b sung. ChInh sách uu dãi, h trçi cho kinh 
t tp th my nhiu nhirng dan trài, phân tan, chü yu là 1ng ghép, thiêu tp trung, 
chua thng nht, thiu ngun 1irc hoc không khá thi. Dánh giá v hiu qua và dóng 
gop cüa kinh t t.p th trong nn kinh t chua dy dü dn dn vai trO, vj trI cUa thành 
ph.n kinh t tp th trong nn kinh th quc dan chua duc th hin rö net. Cong tác 
quãn l nha nuóc v kinh t tp th thiu thng nht, mt s nai buông lông ho.c 
can thip qua sâu; vic thanh tra, kim tra vic thrc thi pháp lu.t ye kinh t tp th 
chua thuang xuyen. Bô may quãn l nhà nuOc v kinh t tp th chua dugc kiin 
toàn, cOn nhiu bt cap, chua thng nht, thiu chit ch, phn tan din dn chua hiu 
qua. Di ngfi can b hçip tác xã cOn yu, chua duçic dào tao  chuyén sâu, vn cOn tam 
l liii, trông ch? vào sir h trg cüa Nlià nuàc. 

II. MJC DICH, YEU CAU 

- Lãnh dao  xây dt.rng và ban hành Chucing trInh hành dng nhàm thông nhât 
cong tác chi dao  các cap, các ngành trong vic t chüc quán trit, trin khai quyt 
1it, hiu qua, tao  sir chuyn bin rö rt v nhn thirc và hành dng cüa can b, cong 
chac, viên chirc và nhãn dan trong thirc hin Nghj quyt 20. 

- Yêu cu các cp üy dáng, chInh quyn dja phuang tin hành thu&ng xuyên, 
quyt 1it, toàn din, dng b, tt chirc vic thirc hin bão dam thirc chat, hiu qua; 
kt hçp cht ch, hài hOa các nhim v1i, giãi pháp CO tr9ng tam, trçng diem vai 1 
trInh phü hçip; d cao vai trO, trách nhim tiên phong, guang miu, nêu guang cüa 
ngixai dang du cp iy  dâng, chInh quyn dja phucing, các ngành, ca quan, dan vj 
gn vai phát huy s1rc manh  tp th và cã h thong chInh trj trong phát trin kinh t 
tp th ma nOng c& là các hçp tác xã. 

III. MIJC TIEU 

1. Mite tiêu tong quát 

- Phát trin kinh t tp th näng dng, hiu qua, bn vfrng, cling vOi kinh t nba 
nithc trâ thành nn tng vUng ch&c cia nn kinh t vâi nhiu mO hInh hçip tác, lien 
kt trén co s& ton trong bàn ch.t, giá trj và nguyen tc cia kinh th t.p th, thu hit 
ngày càng nhiu nOng dan, h gia dInh, Ca nhân và t chic tham gia; gop phân nng 
cao thu nhâp và cht luong cuc sng cia các thãnh viên, h gia dInh, thirc hin tin 
b, cong bang xã hi, thic dy phát trin nhanh, bn ving và bão dam quôc phOng, 
an ninh trên dia bàn tinh. 
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- Phát triên kinh t t.p th Ca v s luçmg và cht luçmg, trong do chili tr9ng 
ch.t hrçmg, bâo dam sr hài hoà trong t.t cá các ngành, linh vçrc, dja bàn; có chInh 
sách uu tiên cho các to chCrc kinh t tp th trong lTnh v11c nông nghip, gn hoat 
dng sn XUtt kinh doanh vâi chui giá trj san phm, ilmg diing khoa h9c - cong 
ngh, dôi mth sang tao  và chuyn di s; uu tiên phát trin các th chilrc kinh t tp 
th gn vOi phát trin kinh t xanh, kinh t tuin hoàn, kinh t tn thilrc. Dánh giá hiu 
qua kinh th t.p th toàn din v kinh t, chInh trj, vn hóa, xâ hi, quc phOng, an 
ninh, hiu qua cilia t chilic và cilia thành viên. 

2. Miic tiêu ciii the 

2.1. DIn nám 2030 

- Co khoâng 300 t hçTp tác, vOi trên 4.200 thành viên; 360 hçip tác xã, vii 
17.000 thành viên; 05 lien hip hcip tác xä vâi 25 - 30 hcip tác xã thành viên. 

- Bão dam trên 60% to chilrc kinh t t.p th dat !°ai t&, khá. Trong do, có It 
nh.t 50% tham gia lien kêt theo chui giá trj. 

- Co trên 70 hcrp tác xã ilrng diing cOng ngh cao vào san xut, tiéu thii san 
phrn nông nghip; phát trin các chui giá trl nông san hang hóa gn vOi lien k& 
san xut, cung cp djch V11 ch bin và tiêu thi1 san phm nông nghip xut khu trrc 
tiêp ra nuâc ngoài. 

- Tp trung xü l dilrt dim hgp tác xã ngrng hoat dng lâu näm, tn tai  hInh 
thilrc trên dja bàn tinh theo quy drih pháp lust. 

2.2. DIn näm 2045 

- Thu hñt tOi thiu 20% dan s tham gia các th chilrc kinh t tp th. 

- Bâo dam trên 90% t chic kinh t t.p th hoat dng có hiu qua, trong do It 
nht 75% tham gia chui lien kt. 

- Các hçTp tác xâ du ap dirng cOng ngh, nh.t là chuyn di s vào hoat dng 
san xu.t kinh doanh djch vi. 

IV. NHI1M V  VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhn thtrc dung, dy dii v bàn cht, vj trI, vai trô và tm quan tr9ng 
cilia kinh t tp th trong nn kinh tê thj trirô'ng, djnh htró'ng xã hi chii nghia 

- Các c.p üy dàng, chinh quyn dja phuong kh.n truang trin khai quail trit 
ni dung cilia Ngh quyt 20 và Chrnmg trInh hành dng nay nhm tao  sir chuyn 
bin ye nhn thilrc, di mOi tir duy và tao  quyt tam cao trong thirc hin nhim vi di 
mdi, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th tnong giai doan mâi. 

- Cong tác tuyên truyén, ph biên Ngh quy 20 và Chuong trInh hành dQng 
nay cn ph bin theo chiu rng, sâu. Ni dung và phuong pháp tuyên truyn, giáo 
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dc phü hçip vói tmg di tuqng, hInh thüc da dng, phong phii, báo dam thit thirc 
và hiu qua. 

- Kjp th?yi khen thuâng, ton vinh và nhân rng các mô hInh kinh té tp th hoat 
dng hiu qua trên dja bàn tinh. 

2. Tiêp tt,tc dôi mói, hoãn thin co ch, chInh sách khuyên khIch, ho trçr 
A A A phat trien kinh te tip the 

- Thc hin rà soát, b sung, hoàn thin chInh sách uu dãi, h trç phát trin 
kinh t tp th phi hcip vOi tInh hInh, giai doan phát trin mâi. Coi các t chüc kinh 
t tp th là chü th d k& hçp gifta du tu cüa Nhã nuOc vâi dAu tu, quân 1 cüa tp 
th nguäi dan. Co chinh sách h trq, thu hut ngun hrc, img d1ing khoa h9c - cong 
ngh, phát trin kinh t tun hoàn, kinh t xanh, nông nghip hcru co, thIch irng bin 
di khi hu, chuyn d& s6, m& rng thj trtrè'ng cho kinh th tp th& bão dam th6ng 
nht, dng b. 

- Xây dmg chuang trInh tng th v phát trin kinh th tp th trén phm vi toàn 
tinh, phü hcip vci yOu cu phát trin cüa kinh th tp th chung cüa Ca nuóc và diu 
kin phát trin kinh t - xã hi cüa tinh trong trng thii kST, thng nh.t, tp trung 
nguOn 1?c  h trçi khu vrc kinh t tp th phát trin, trong do tp trung vào các chInh 
sách h trçY nhu: phát trin ngun nhãn 1rc, chInh sách dt dai, chInh sách tài chInE, 
tin dçtng, chInh sách khoa h9c và cong ngh, chInh sách h trq v thông tin kinh t, 
k5 näng tip thi và nghiOn ciIru thj truông, chInh sách du tu phát triên két câu ha 
tAng, chInh sách bào him x hi, chinh sách chuyn di sb,... 

- Nâng cao và phát buy vai trô cUa Qu5' H trçi phát triên hçp tác x trong vic 
h trçY các th chirc kinh t tp th vay vn vâi lãi suAt uu dãi, h trçl lâi suât sau dâu 
tu' và bào 1.nh tin d\ing dAu tu, bão dam cong khai, minh bach,  hiu qua thiêt thi.rc. 
Huó'ng dn thrc hin boat dng tin ding ni b tai  các t chüc kinh t tp th co d 
diu kiên. 

3. Di mó'i, nâng cao chat 1ung, hiu qua hot dng cfla các t chfrc kinh 
têtpthê 

- KhAn tnwng xay drng, b sung, diu chinE phucng an, chInh sách và l trInh 
cit th d tp trung giài quyt drt dim các vAn d tn d9ng cüa khu vçrc kinh t tp 
th gm: nçv tn d9ng kéo dài trong hçip tác xa (nçi nhà rnthc, ng ngân hang, ng các 
t chüc kinh t khác, nq thnh viOn,...); các quan h v tài san cüa hçip tác xã, dc 
biêt là tài san liOn quan dn dAt dai; rà soát, sAp xp lai  các hcip tác xã boat  dng yOu, 
kern, không hiu qua; xi~ l dirt dim các hcip tác xä ngirng hoat dng, ch giâi thO 
và các hçip tác xã t chuc hoat dng không theo quy djnh cua pháp lu.t v hçip tác 
xa. 
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- Srm nghiên c1u và có cd ch, chInh sách khuyn khIch vic tang vn gop và 
vn huy dng tir thành viên d tang ngun vn hoat  dng, tang vn du tii phát trin, 
tang tài san không chia cüa th chüc kinh t tp th; thc hin hoat dng tin diing ni 
bO, thành 1p doanh nghip tai  nhfhig t chrc kirth t có dü diu kin. 

- Khuyn khich lien kt kinh t giüa các t chirc kinh t tp th hoat  dng trong 
cüng ngành, lTnh vrc; nghiên ciru xây dimg thj dim mt s lien hip hçp tác xã boat 
dng chuyên mon hóa cao trong mt s ngành, linh vrc, dc bit là ngành nOng 
nghip. 

- Nâng cao chit luçrng và näng hrc canh  tranh cüa các hçp tác xã d tang tim 
hic tài chInh, quy mô hoat  dng và uy tin cüa hcip tác xA. EMi mâi phuang thirc hoat 
dng theo hthng da ngành, da lTnh vrc. 

- Tang cthng lien kt gifla t chüc kinh t tp th vâi các thãnh phn kinh th 
khác, dc bit là lien kt vâi doanh nghip nhà nu&c. Doanh nghip nhà nthc ru 
tiên h trçY lien kt, tiêu thii, sü ding san phm, dich  v, to diu kin cho các t 
chirc kinh t tp th hot dng có hiu qua; sam khc phc tInh trng thiu lien két 
giUa kinh t nhà nuâc vâi kinh t t.p th. 

4. Nâng cao hiu Iic, hiu qua quãn I nhà niróc di vó'i kinh t tp the 

- Cüng cô, nâng cao vai trô, trách nhim Ban Chi dao  di mâi phát trin kinh t 
t.p th, hçxp tác xâ các cp, tao  sir thng nht, dng b, xuyên su&, toân din trong 
lânh dao,  chi  dao,  ph& hçTp, diu hành, th chüc th?c hin hiu qua Nghj quyt 20 và 
pháp lut v phát trin kinh t tp th& hcp tác xã. 

- Các cp üy Dãng, nht là ngiri dimg du cp üy xác djnh rö trách nhim 
trong länh dao,  chi do phát trin kinh t tp th là mt nhim vi chInh trj tr9ng tam, 
thuèng xuyên barn sat dja bàn, xây dirng k hoach cii th, don d&, kim tra và thirc 
hin hiu qua các nghj quyt, chuong trInh, k hoach  v phát trin kinh t tp th. 

- Xây dirng di ngü can b quãn l có chuyen môn, nghip vi, drqc dào t?o 
chuyên sâu v kinh t tp th& Co tu tlr&ng chInh trj vüng yang, có nang 1irc xây d'irng 
và t chüc thc hin hiu qua pháp 1ut, c ch& chinh sách, chin liiçic, quy hoach, 
k hoach d kinh t t.p th phát trin lành m?nh,  dung djnh huóng. 

- Tang cll&ng minh bach  trong quàn l nba nuac v kinh t tp th, rng diing 
cOng ngh thông tin, chuyn di s trong quân l, tmg bithe xây dmg, hoàn thin 
h thng Cd s& dft lieu quc gia v kinh t tQp th& lien thông vai h thng dãng k 
kinh doanh và däng k thug. 

- Tang cuang hiu hrc, hiu qua cong tác giám sat, thanh tra, kim tra, trách 
nhim giãi trInh cüa các Co quan, t chiirc di vâi vic chp hãnh chü trirnng, duing 
li cüa Dàng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nba nuâc v phát trin kinh t tp th, kp 
th&i phát hin và xu l2 nghiêm hành vi vi phm. 
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- Tang cll&ng phi hçip giüa các Co quan lien quan trong vic xây dirng vâ trin 
khai các hot dng di ngo.i và hçip tác quc t v phát trin kinh t ttp th; chü 
dng, tIch crc ma rng quan h vài các t chirc, Co quan hüu quan ci1a các nuóc, 
các th chi'rc quc th và phi chInh phü nuOc ngoài nhm h9c tp kinh nghim, tranh 
thu các h trçY tài chInh, k' thut dành cho kinh t tp th trên nguyen tc bào dam 
quc phông, an ninh. 

5. Tang ctr&ng sir lãnh do ella Bang, phát huy vai trô ella Mt trn To 
quôc Vit Nam tinh, các t chfrc chInh trl  - xä hi, xã hi - ngh nghip Va Lien 
minh Hqp tác xã tinh di vói phát trin kinh t tp th 

- liJy ban mt tr.n T quc Vit Nam tinh và các t chüc chInh trj - xâ hi, xã 
hi - ngh nghip tuyen truyn, 4n dng d hi viên, doãn viên vâ nhân dan näm 
chic chll truung, dithng li cüa Dãng, chInh sách, pháp lut dlla Nhà nithc v kinh tê 
tp th; phi hgp t ch(rc vn dng, phát trin các 1oi hInh kinh t tp the. 

- D& vói các t chirc kinh t tp th Co s lu'cing thành viên lan có các to chi.rc 
doàn th dang hot dng c.n quan tam xây dirng và phát huy vai trO các doàn th 
dllng hi dng quàn trj, ban giám dc, xây drng th chCrc kinh t t.p th phát trin 
v&ng mnh. 

- Tip t11c kin toàn, tang cuô'ng hot dng ciia Lien minh Hqp tác xà tinh dê 
khng djnh vai trO là t chirc dai din, chäm lo, h trçx, khuyn khIch và bão v 
quyn và lçii Ich hçip pháp cüa các thành viên là t chrc kinh t t.p th trên dja bàn 
tinh; giü vai trô nông c& và thñc dAy phát trin kinh t tp th; lam cAu nôi giü'a 
Dàng và Nba nixâc vai thành phAn kinh t tp th, gop phAn vào s1r nghip phát triên 
kinh t - xã hi. Thirc hin cong tác tuyên truyn, ph bin chü truung cua Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut dUa Nba nuâc v kinh t tp th. Trin khai vn dng và phi 
hqp vâi CáC co quan, ban, ngành thirc hin các chInh sách lien quan v kinh th tp 
th, thirc hin mt s djch v%i cOng h tr các t chc kinh th tp th trén dja bàn tinh 
phü hçip vài quy djnh cüa pháp 1ut và chirc nãng, nhim vii cUa Lien minh hqp tác 
xa. 

V. TO CHU'C THIJC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh lly xây d%rng K hotch h9c t.p, quán trit, tuyên truyên, 
ph bin rng ri nhm nãng cao nh.n thirc, to sr thng nhAt trong cAp uy dàng, 
chInh quyn và nhân dan v bàn chAt và vai trO quan tr9ng dlla kinh t tp the trong 
xây d'çrng, phát trin và bào v dAt ni.rac, quy& tam thrc hin thAng lgi Nghj quyêt 
20 và Chucing trInh hành dng nay. 

2. Bang doàn HDND tinh, Ban can s1r dàng UBND tinh, các cap uy dàng, 
chinh quyn, Mt trn T quéc, doàn th và các Ca quan, don vj trrC thuc tinh theo 
chac näng, nhim vii di.rçic giao nghiêm tüc trin khai thrc hin kjp thñ, hiu qua, 
thrc chAt, toàn din nhim vi, giái pháp dã du9c d ra tti Nghj quyt 20 và các 
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nhim vi giãi pháp nêu ti Chucng trInh hânh dng nay; d cao trách thim nguôi 
dirng d.0 trong vic giárn sat, t chüc thirc hin hiu qua các nhim v duçc giao. 

3. Các co quan cüa Dáng, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, các t chCrc 
chInh trj - xã hi, t chrc xä hi - ngh nghip ph6i hçp chat chë vâi co quan hành 
chInh nhâ nuâc các cp, tang cuOng giám sat thrc thi cong V11, phãn bin xã hi, có 
' kin dóng gop, tao  sir dng thu.n trong cong tác t chirc trin khai thirc hin Nghj 

quy& 20 và Chucmg trInh hành dng nay. 

4. Giao Ban can sir dãng UBND tinh, Lien minh HQ'p tác xã tinh, Van phông 
Tinh üy thung xuyen theo dOi, dOn dc, giám sat, kim tra vic trin khai thirc 
hin Nghj quyt 20, Chuo'ng trmnh hành dng nay và djnh k so kt, tng kt, báo 
cáo Ban Thuông vi Tinh üy, Ban Chp hành Dâng b tinh. 

5. Các huyn üy, thành üy can cir Chuong trInh hánh dng nay dê xay dirng 
k hoach ci th phü hgp v&i diu kin kinh t dja phucmg, phi hcip vOi Lien minh 
hçp tác xã tinh dE h trçl, giüp do', kim tra, giám sat hoat  dng cüa các hcp tác xã 
nhm nhân rng mO hInh cüng nhu ngàn chn và xir 1 vi pham. 

6. Trong qua trInh t chüc thrc hin, nu thy cn sra di, b sung nhing ni 
dung lien quan, các do'n vi chü dng gui d xu.t v Ban can sir clang UBND tinh 
tng hcip, báo cáo Ban Thu?xng vi Tinh üy xern xét, quyêt dinE. 

7. Chuong trInh hânh dng nay cluçc t chrc h9c tp quán trit rng râi dn 
toàn th can b, clang viên, qun chIrng, nhân dan trên dja bàn tinh. 

Noi nhãn:  
- Ban Kinh tê Trung uang, 
- Van phông Trung ucng E)àng, 
- Ban can sir dàng B Kê hoch Va Dâu tu, 
- Dãng doàn Lien minh HTX Vit Nam, 
- Các vida phu'cmg, cci quan thu&ng trrc 
ti Dà Nang và TP. Ho ChI MinE, 
- Các ban can sr dâng, dâng doàn, 
- Mt tr.n to quôc Vit Nam tinh 
và các doãn the chInh trj - xã hôi tinh, 
- Các sâ, ban, ngành cüa tinh, 
- Các huyn üy, thành üy va dàng üy 
trirc thuôc Tinh ñy, 
- Các dong chf Tinhüy viên, 
- Luu Van phOng Tinh üy (TH, Ng) 
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